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Skrátená informácia o lieku 1) Staloral 300 roztok extraktov alergénov na sublingválne podanie na špecifickú imunoterapiu ZLOŽENIE Jedna injekčná liekovka obsahuje: 10 alebo 300 IR/ml (štandardizovaný extrakt alergénov). Liečivo zodpovedá manitolom spracovanému
lyofilizovanému
extraktu
alergénu,
alebo glycerínom
a manitolom
spracovanému
roztoku extraktu
alergénu.
LIEKOVÁimunoterapiu
FORMA Roztok
na sublingválne
bezfarebný
až žltohnedý
(farba
závisí od alergénu
a jehoalergénov).
koncentrácie).
Terapeutické
indikácie
Alergie
typu I podľa
1)
Skrátená
informácia
o lieku
Staloral
300 roztok
extraktov alergénov
na sublingválne
podanie
na špecifickú
ZLOŽENIE
Jedna použitie.
injekčná Číry,
liekovka
obsahuje:
10 alebo roztok
300 IR/ml
(štandardizovaný
extrakt
Liečivo
zodpovedá
manitolom
spracovanému
klasifikácie
Gellaextraktu
a Coombsa,
ktoré alebo
sa prejavujú
najmä
rinitídou, konjunktivitídou,
rinokonjunktivitídou
aleboLIEKOVÁ
astmou (miernou
až stredne
závažnou) so
sezónnym
celoročným
priebehom.
Dávkovanie
spôsob
podávania
Podmienky použitia
Špecifickú
imunoterapiu
(SIT)I podľa
treba
lyofilizovanému
alergénu,
glycerínom
a manitolom
spracovanému roztoku
extraktu alergénu.
FORMA Roztok
na sublingválne
použitie.
Číry,alebo
bezfarebný
až žltohnedý
roztok
(farba závisíaod
alergénu
a jeho koncentrácie).
Terapeutické
indikácie
Alergie typu
začať
čo najskôr
stanoveníktoré
diagnózy.
Liečba je
oveľarinitídou,
účinnejšia,
keď sa začne včas.
Alergénová imunoterapia
sa neodporúča
u detí
vo veku
do 5 rokov.
U sezónnych
sa odporúča
začať liečbu
pred začiatkom
sezóny
a pokračovať
až doŠpecifickú
konca sezóny.
U trvalých(SIT)
alergií
sa
klasifikácie
Gellapo
a Coombsa,
sa prejavujú
najmä
konjunktivitídou,
rinokonjunktivitídou
alebo astmou
(miernou až
stredne
závažnou)
so sezónnym
aleboalergií
celoročným
priebehom.
Dávkovanie
a spôsobpeľovej
podávania
Podmienky
použitia
imunoterapiu
treba
odporúča
celoročné
udržiavanie
liečby. Dávkovanie
a liečebná
schéma
nezávisí
od veku,
ale môže sasa
prispôsobiť
špecifickej
reaktivite
každéhoalergií
pacienta.
Liečba má
dve liečbu
časti: začiatočnú
fázu (iniciálnu),
počasaktorej
sa postupne
zvyšuje
dávka,Uudržiavaciu
liečbu
začať čo najskôr
po stanovení
diagnózy.
Liečba je oveľa
účinnejšia,
keď Dávkovanie
sa začne včas.
Alergénová
imunoterapia
neodporúča
u detí voindividuálnej
veku do 5 rokov.
U sezónnych
sa odporúča
začať
pred začiatkom
peľovej sezóny
pokračovať
až do konca
sezóny.
trvalých alergií
sa
konštantnou
dávkouudržiavanie
Spôsob podávania
Odporúča saa užiť
liek do
prázdnych
úst, beznezávisí
jedla a nápoja,
dňa. Kvapky
extraktuindividuálnej
sa aplikujú stlačením
pumpy, Liečba
ktorú treba
umiestniť
priamo pod
jazyk
a stlačiť.počas
Roztok
sa nechá
pôsobiť zvyšuje
pod jazykom
minúty, potom
sa
odporúča celoročné
liečby. Dávkovanie
liečebná
schéma
Dávkovanie
od veku,jedenkrát
ale môžepočas
sa prispôsobiť
špecifickej
reaktivitedávkovacej
každého pacienta.
má dve
časti: začiatočnú
fázu
(iniciálnu),
ktorej
sa postupne
dávka,2udržiavaciu
liečbu
má prehltnúť.dávkou
Deti majú
kvapky
užívať pod
dohľadom
dospelej
osoby. Po použití
treba vyčistiť.
Pred
každým
skontrolujte
dátumstlačením
exspirácie,
zloženie pumpy,
a koncentráciu.
Údaje
sa musia
zhodovať
s informáciami
na lekárskom
V prípade
konštantnou
Spôsob
podávania
Odporúča
sa užiť
liek do prázdnych
úst, beznáustok
jedla a nápoja,
jedenkrát
počas
dňa. použitím
Kvapky extraktu
sa aplikujú
dávkovacej
ktorú treba
umiestniť
priamo
pod jazyk
a stlačiť. Roztok
sa nechápredpise.
pôsobiť pod
jazykompodávania
2 minúty, prípravku
potom sa
pripraveného
pre
konkrétneho
pacienta
sa
musí
pred
podaním
prípravku
vždy
skontrolovať
aj
meno
pacienta.
Začiatočná
(iniciálna)
liečba:
zvyšovanie
dávky
Dávky
sa
užívajú
denne
vo
zvyšujúcich
sa
množstvách
dosiahnutie
udržiavacej
dávky
podľa
nasledujúcej
liečebnej
schémy
má prehltnúť. Deti majú kvapky užívať pod dohľadom dospelej osoby. Po použití náustok treba vyčistiť. Pred každým použitím skontrolujte dátum exspirácie, zloženie a koncentráciu. Údaje sa musia zhodovať s informáciami na lekárskom predpise. V prípade podávania prípravku
(pozri
úplnú informáciu
v SPC). Táto
liečebná
schéma
jepodaním
iba orientačná
a môže
saskontrolovať
modifikovať aj
podľa
aktuálneho
zdravotného(iniciálna)
stavu a reaktivity
Udržiavacia
liečba:
konštantná
Hneď posa
ukončení
začiatočnej
fázy liečby
sa podáva
udržiavacia
dávka: buďliečebnej
denne: 120
IR až
pripraveného
pre konkrétneho
pacienta
sa musí
pred
prípravku
vždy
meno
pacienta. Začiatočná
liečba: pacienta.
zvyšovanie
dávky Dávky
sa užívajú
dennedávka
vo zvyšujúcich
množstvách
dosiahnutie
udržiavacej
dávky
podľa nasledujúcej
schémy
240
IR,úplnú
čo zodpovedá
4 stlačeniam
dávkovacej
injekčnej liekovky
300 IR/ml
alebo 3-krát
týždenne:
240aIR,
čo zodpovedá
4 stlačeniam
dávkovacej
pumpy injekčnej
300 IR/ml.
všeobecnosti
lepšie dodržiava
podávanie
(pozri
informáciu2 važSPC).
Táto liečebná
schémapumpy
je iba orientačná
a môže ssakoncentráciou
modifikovať podľa
aktuálneho
zdravotného
stavu
reaktivity
pacienta.
Udržiavacia
liečba: konštantná
dávkaliekovky
Hneď pos koncentráciou
ukončení začiatočnej
fázyVo
liečby
sa podávasaudržiavacia
dávka:denné
buď denne:
120 IRako
až
podávanie
trikrát týždenne.
Preto sa odporúča
denné
podávanie.
Dĺžka
liečby
Špecifická imunoterapia
má pokračovať
po dobu
3 až
V prípade
sezónnychdávkovacej
alergií sa liečba
môže
opakovať
počas
niekoľkých sezón.
prerušenie liečby
Pri prerušení
1 týždeňako
sa
240 IR, čo zodpovedá
2 až 4 stlačeniam
dávkovacej
pumpy
injekčnej
liekovky
s koncentráciou
300 IR/ml alebo
3-krát týždenne:
240
IR,5čorokov.
zodpovedá
4 stlačeniam
pumpy
injekčnej
liekovky
s koncentráciou
300 Dočasné
IR/ml. Vo všeobecnosti
sa lepšie
dodržiavamenej
dennéako
podávanie
odporúča
pokračovať
v
liečbe
na
úrovni
poslednej
dávky.
Pri
prerušení
dlhšom
ako
1
týždeň
sa
odporúča
znovu
pokračovať
v
liečbe
použitím
poslednej
injekčnej
liekovky
a
zvyšovať
dávku
podľa
iniciačnej
schémy
až
po
dosiahnutie
udržiavacej
dávky.
Kontraindikácie
Precitlivenosť
podávanie trikrát týždenne. Preto sa odporúča denné podávanie. Dĺžka liečby Špecifická imunoterapia má pokračovať po dobu 3 až 5 rokov. V prípade sezónnych alergií sa liečba môže opakovať počas niekoľkých sezón. Dočasné prerušenie liečby Pri prerušení menej ako 1 týždeň sa
na
ktorúkoľvek
z pomocných
uvedených
v častidávky.
6.1; Ochorenia
imunitnej
nedostatočnosti
alebo
aktívneznovu
formypokračovať
autoimunitných
ochorení;
Malígne
ochorenia;
Pacienti
s nekontrolovanou
alebo
závažnou
astmou
(FEV1
70dosiahnutie
% predikovaných
hodnôt);
Zápaly
v ústach, ako jePrecitlivenosť
orálny lichen
odporúča
pokračovať
v liečbelátok
na úrovni
poslednej
Pri prerušení
dlhšom
ako 1 týždeň sa
odporúča
v liečbe
použitím
poslednej
injekčnej
liekovky
a zvyšovať dávku
podľa
iniciačnej
schémy
až<po
udržiavacej
dávky.
Kontraindikácie
planus,
orálne ulcerácie
alebolátok
orálne
mykózy. Osobitné
a opatrenia
pri používaní
Liečbu
majúformy
predpisovať
vyškoleníochorení;
lekári s praxou
v alergénovej
a po vykonaní alebo
príslušného
kožného
testu
a/alebo
popredikovaných
imunologickom
krvnomZápaly
vyšetrení.
Pacient
informovať
na ktorúkoľvek
z pomocných
uvedených
v časti 6.1;upozornenia
Ochorenia imunitnej
nedostatočnosti
alebo
aktívne
autoimunitných
Malígne
ochorenia; imunoterapii
Pacienti s nekontrolovanou
závažnou
astmou
(FEV1
< 70 %
hodnôt);
v ústach,
akomusí
je orálny
lichen
lekára
všetkých
posledných
pridružených
alebo o zhoršení
alergie, pri
tiežpoužívaní
o všetkýchLiečbu
liekoch,
ktoré
užíva, vrátane
voľnopredajných.
V prípade
potreby
sa musí pred
klinický
stav
stabilizovať
adekvátnou
sú informovať
symptómy
planus,oorálne
ulcerácie
alebo orálne
mykózy.ochoreniach
Osobitné upozornenia
a opatrenia
majú
predpisovať
vyškolení
lekári s praxou
v alergénovej
imunoterapii
a pozačiatkom
vykonaníšpecifickej
príslušnéhoimunoterapie
kožného testu
a/alebo
po pacienta
imunologickom
krvnom
vyšetrení.liečbou.
PacientAk
musí
tak, ako liečbou.
im predpísal
Liečba
u
pacienta
veľmi závažné,
lekárpridružených
možno budeochoreniach
musieť desenzitizáciu
odložiť. alergie,
Odporúča
aby pacienti,
ktoríktoré
začnúužíva,
užívať
sublingválne
alergény, pokračovali
vo svojejsaobvyklej
symptomatickej
liečbe (kortikosteroidy,
beta-2-mimetiká
a H1 antihistaminiká)
lekára
o všetkých
posledných
alebo o zhoršení
tiežsa,
o všetkých
liekoch,
vrátane
voľnopredajných.
V prípade potreby
musí pred
začiatkom špecifickej
imunoterapie klinický
stav pacienta
stabilizovať adekvátnou
Ak súlekár.
symptómy
tricyklickými
antidepresívami
(MAO)
sa máOdporúča
u pacienta
úvahy.ktorí
V prípade
áft, lézií na slizniciach,
vypadávaniavozubov
dentálneho
chirurgického
vrátane extrakcie
zuba, sa amá
až do úplného
prerušiť.lekár.
V súvislosti
antihistaminiká)
tak,zahojenia
ako im predpísal
Liečba
u
pacienta veľmi
závažné, lekára inhibítormi
možno budemonoaminooxidázy
musieť desenzitizáciu
odložiť.
sa,vziať
abydo
pacienti,
začnúmykózy,
užívať sublingválne
alergény, pokračovali
svojejalebo
obvyklej
symptomatickej
liečbezákroku,
(kortikosteroidy,
beta-2-mimetiká
H1liečba
so
sublingválnou
imunoterapiou
sa hlásila eozinofilná
ezofagitída.
Ak sasapočas
Staloralom
objavia
závažné
aleboáft,
pretrvávajúce
gastrofageálne
symptómy
dysfágie alebo
bolesti na zákroku,
hrudníku,vrátane
liečba Staloralom
300 sa
pacient
má zahojenia
byť vyšetrený
svojím
lekárom.
tricyklickými
antidepresívami
a inhibítormi
monoaminooxidázy
(MAO)
má u liečby
pacienta
vziať do 300
úvahy.
V prípade
mykózy,
lézií na slizniciach,
vypadávania
zubovvrátane
alebo dentálneho
chirurgického
extrakcie zuba,
sa má
má prerušiť
liečba ažado
úplného
prerušiť.
V súvislosti
Liečba
sa má znovu
začať len na sa
pokyn
lekára.
Ak sa uezofagitída.
pacienta užívajúceho
300, vyskytne
závažnázávažné
systémová
alergická
reakcia,gastrofageálne
je potrebná liečba
adrenalínom
tietonaprípady
sú všetky
bezpečnostné
pre má
adrenalín
uvedené
v príslušných
so sublingválnou
imunoterapiou
hlásila
eozinofilná
Ak sa počasStaloral
liečby Staloralom
300 objavia
alebo
pretrvávajúce
symptómy
vrátane(epinefrínom).
dysfágie aleboPre
bolesti
hrudníku,
liečba Staloralom
300 odporúčania
sa má prerušiťplatné
a pacient
byť vyšetrený
svojím
lekárom.
informáciách
o
lieku
pre
dané
liečivo.
Jedna
injekčná
liekovka
s
obsahom
10
ml
obsahuje
590
mg
chloridu
sodného.
Má
sa
to
vziať
do
úvahy
u
pacientov
na
diéte
s
kontrolovaným
obsahom
sodíka,
najmä
u
detí.
V
prípade
podávania
lieku
pripraveného
pre
konkrétneho
pacienta
sa
musí
Liečba sa má znovu začať len na pokyn lekára. Ak sa u pacienta užívajúceho Staloral 300, vyskytne závažná systémová alergická reakcia, je potrebná liečba adrenalínom (epinefrínom). Pre tieto prípady sú všetky bezpečnostné odporúčania platné pre adrenalín uvedené v príslušných
pred
podanímo skontrolovať
meno
pacienta,
zloženie,liekovka
koncentrácia
a čas použiteľnosti.
iné interakcie
Neuskutočnili
sado
žiadne
štúdie.
Neboli
hlásené žiadneobsahom
interakcie
so Staloralom
300 počas
klinických
skúšok.
V pripraveného
prípade závažných
alergických pacienta
reakcií môže
byť
informáciách
lieku pre dané
liečivo.
Jedna injekčná
s obsahom
10 ml obsahujeLiekové
590 mgachloridu
sodného.
Má sa to vziať
úvahyinterakčné
u pacientov
na diéte
s kontrolovaným
sodíka,
najmä u detí.
V prípade
podávania
lieku
pre konkrétneho
sa musí
nevyhnutné
použitie
adrenalínu.
pacientovzloženie,
liečenýchkoncentrácia
tricyklickýmiaantidepresívami
a inhibítormi
monoaminooxidázy
(MAO) sasa
môže
zvýšiť
riziko nežiaducich
účinkov
adrenalínu
možnými so
fatálnymi
následkami.
Toto
riziko sa musí
zvážiť
ešte pred
začiatkom
liečby. Klinické
pred podaním
skontrolovať
menoU pacienta,
čas použiteľnosti.
Liekové a iné
interakcie Neuskutočnili
žiadne
interakčné
štúdie. Neboli
hlásené
žiadnesinterakcie
Staloralom
300 počas
klinických
skúšok.
V prípade
závažných
alergických
reakciískúsenosti
môže byť
týkajúce
sa súbežnej
liečby Staloralom
300 nie sú k dispozícii.
Pacientaa je
možné očkovať
bez prerušenia(MAO)
liečby sa
Staloralom
300,riziko
a to po
lekárskomúčinkov
zhodnotení
stavu pacienta.
Fertilita,
gravidita
a laktácia
Gravidita
Nie sú
k dispozícii
žiadne
klinické
údajeKlinické
o použití
Staloralu
nevyhnutné
použitievakcinácie
adrenalínu.počas
U pacientov
liečených tricyklickými
antidepresívami
inhibítormi
monoaminooxidázy
môže zvýšiť
nežiaducich
adrenalínu
s možnými
fatálnymi
následkami.
Toto riziko
sa musí
zvážiť
ešte pred
začiatkom
liečby.
skúsenosti
300
u
gravidných
žien.
Štúdie
na
zvieratách
nepreukázali
reprodukčnú
toxicitu
(pozri
časť
5.3).
Preventívnym
opatrením
je
vyhnúť
sa
radšej
iniciačnej
liečbe
Staloralom
300
počas
gravidity.
Ak
dôjde
ku
gravidite
počas
liečby,
liečba
môže
pokračovať
pod
prísnym
dohľadom
lekára.
Dojčenie
týkajúce sa súbežnej vakcinácie počas liečby Staloralom 300 nie sú k dispozícii. Pacienta je možné očkovať bez prerušenia liečby Staloralom 300, a to po lekárskom zhodnotení stavu pacienta. Fertilita, gravidita a laktácia Gravidita Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o použití Staloralu
Nie
známe, či sažien.
Staloral
300na
vylučuje
do ľudského
mlieka.
Žiadne štúdie
na zvieratách
zameraním
na vylučovanie
do ľudského
mlieka
vykonané
neboli.
novorodencov/dojčiat
nemôžepočas
byť vylúčené.
Rozhodnutie,
či ukončiť
dojčenie
alebo
ukončiť/prerušiť
liečbu
300 je
u gravidných
Štúdie
zvieratách
nepreukázali
reprodukčnú
toxicitu
(pozri časťso
5.3).
Preventívnym
opatrenímStaloralu
je vyhnúť300
sa radšej
iniciačnej
liečbe
Staloralom
300Riziko
počas ugravidity.
Ak dôjde ku gravidite
liečby, liečba
môže pokračovať
pod
prísnym
dohľadom
lekára. Dojčenie
Staloralom
300
má urobiť
zváženído
prínosu
dojčenia
pre
dieťaštúdie
a prínosu
liečby preso
ženu.
Fertilitana
Žiadne
štúdie fertility
na300
zvieratách
so Staloralom
300 vykonané
vyšetrenia
samčích aRozhodnutie,
samičích pohlavných
niektorých
štúdiách toxicity
Nie je známe,
či sa
sa Staloral
300po
vylučuje
ľudského
mlieka.
Žiadne
na zvieratách
zameraním
vylučovanie
Staloralu
do ľudského
mlieka vykonané
neboli. neboli.
Riziko uHistologicko-patologické
novorodencov/dojčiat nemôže
byť vylúčené.
či ukončiťorgánov
dojčenievalebo
ukončiť/prerušiť
liečbu
po
opakovanom
s extraktmi
peľov
a roztočov
nachádzajúcich
sa v Stalorale
300ženu.
však Fertilita
neodhalili
žiadne
nepriaznivé
Ovplyvnenie
schopnosti
viesť vozidlá
stroje Nie je známy
žiadny
účinok
Staloralu pohlavných
300 na schopnosť
viesť
vozidlá a obsluhovať
stroje.
Staloralom
300 sapodávaní
má urobiť
po zvážení
prínosu
dojčenia
pre dieťa a prínosu
liečby pre
Žiadne
štúdie
fertility zistenia.
na zvieratách
so Staloralom
300 vykonané
neboli.a obsluhovať
Histologicko-patologické
vyšetrenia
samčích
a samičích
orgánov
v niektorých
štúdiách toxicity
Nežiaduce
účinky
Desenzibilizácia
môže
indukovať
nežiaduce
alergické
účinky,
ktoré
môžu
byť
lokálne
a/alebo
systémové.
Rovnako
ako
u
iných
alergénových
imunoterapií,
môžu
sa
vyskytnúť
závažné
nežiaduce
reakcie,
vrátane
závažnej
laryngofaryngálnej
poruchy
alebo
systémových
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Pre pacientov s prejavmi alergickej
nádchy, zápalu spojoviek alebo astmy
sezónnej alebo celoročnej povahy

Jednoduchá aplikácia1

1 SPC Staloral 300, dátum revízie textu 10/2018
1 SPC Staloral 300, dátum revízie textu 10/2018

Dostupnosť v lekárni

Dostupnosť v lekárni
Dostupnosť v lekárni

(5 tráv, breza, ambrózia, Der. pteron. + Der. far. 50/50)
(5 tráv, breza, ambrózia, Der. pteron. + Der. far. 50/50)

(5 tráv, breza, ambrózia, Der. pteron. + Der. far. 50/50)

Jednoduchá aplikácia11
Jednoduchá aplikácia

1 SPC Staloral 300, dátum revízie textu 10/2018

Skrátená informácia o lieku 1) Staloral 300 roztok extraktov alergénov na sublingválne podanie na špecifickú imunoterapiu ZLOŽENIE Jedna injekčná liekovka obsahuje: 10 alebo 300 IR/ml (štandardizovaný extrakt alergénov). Liečivo zodpovedá manitolom spracovanému
lyofilizovanému extraktu alergénu, alebo glycerínom a manitolom spracovanému roztoku extraktu alergénu. LIEKOVÁ FORMA Roztok na sublingválne použitie. Číry, bezfarebný až žltohnedý roztok (farba závisí od alergénu a jeho koncentrácie). Terapeutické indikácie Alergie typu I podľa
klasifikácie Gella a Coombsa, ktoré sa prejavujú najmä rinitídou, konjunktivitídou, rinokonjunktivitídou alebo astmou (miernou až stredne závažnou) so sezónnym alebo celoročným priebehom. Dávkovanie a spôsob podávania Podmienky použitia Špecifickú imunoterapiu (SIT) treba
začať čo najskôr po stanovení diagnózy. Liečba je oveľa účinnejšia, keď sa začne včas. Alergénová imunoterapia sa neodporúča u detí vo veku do 5 rokov. U sezónnych alergií sa odporúča začať liečbu pred začiatkom peľovej sezóny a pokračovať až do konca sezóny. U trvalých alergií sa
odporúča celoročné udržiavanie liečby. Dávkovanie a liečebná schéma Dávkovanie nezávisí od veku, ale môže sa prispôsobiť špecifickej individuálnej reaktivite každého pacienta. Liečba má dve časti: začiatočnú fázu (iniciálnu), počas ktorej sa postupne zvyšuje dávka, udržiavaciu liečbu
konštantnou dávkou Spôsob podávania Odporúča sa užiť liek do prázdnych úst, bez jedla a nápoja, jedenkrát počas dňa. Kvapky extraktu sa aplikujú stlačením dávkovacej pumpy, ktorú treba umiestniť priamo pod jazyk a stlačiť. Roztok sa nechá pôsobiť pod jazykom 2 minúty, potom sa
má prehltnúť. Deti majú kvapky užívať pod dohľadom dospelej osoby. Po použití náustok treba vyčistiť. Pred každým použitím skontrolujte dátum exspirácie, zloženie a koncentráciu. Údaje sa musia zhodovať s informáciami na lekárskom predpise. V prípade podávania prípravku
pripraveného pre konkrétneho pacienta sa musí pred podaním prípravku vždy skontrolovať aj meno pacienta. Začiatočná (iniciálna) liečba: zvyšovanie dávky Dávky sa užívajú denne vo zvyšujúcich sa množstvách dosiahnutie udržiavacej dávky podľa nasledujúcej liečebnej schémy
(pozri úplnú informáciu v SPC). Táto liečebná schéma je iba orientačná a môže sa modifikovať podľa aktuálneho zdravotného stavu a reaktivity pacienta. Udržiavacia liečba: konštantná dávka Hneď po ukončení začiatočnej fázy liečby sa podáva udržiavacia dávka: buď denne: 120 IR až
240 IR, čo zodpovedá 2 až 4 stlačeniam dávkovacej pumpy injekčnej liekovky s koncentráciou 300 IR/ml alebo 3-krát týždenne: 240 IR, čo zodpovedá 4 stlačeniam dávkovacej pumpy injekčnej liekovky s koncentráciou 300 IR/ml. Vo všeobecnosti sa lepšie dodržiava denné podávanie ako
podávanie trikrát týždenne. Preto sa odporúča denné podávanie. Dĺžka liečby Špecifická imunoterapia má pokračovať po dobu 3 až 5 rokov. V prípade sezónnych alergií sa liečba môže opakovať počas niekoľkých sezón. Dočasné prerušenie liečby Pri prerušení menej ako 1 týždeň sa
odporúča pokračovať v liečbe na úrovni poslednej dávky. Pri prerušení dlhšom ako 1 týždeň sa odporúča znovu pokračovať v liečbe použitím poslednej injekčnej liekovky a zvyšovať dávku podľa iniciačnej schémy až po dosiahnutie udržiavacej dávky. Kontraindikácie Precitlivenosť
na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1; Ochorenia imunitnej nedostatočnosti alebo aktívne formy autoimunitných ochorení; Malígne ochorenia; Pacienti s nekontrolovanou alebo závažnou astmou (FEV1 < 70 % predikovaných hodnôt); Zápaly v ústach, ako je orálny lichen
planus, orálne ulcerácie alebo orálne mykózy. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní Liečbu majú predpisovať vyškolení lekári s praxou v alergénovej imunoterapii a po vykonaní príslušného kožného testu a/alebo po imunologickom krvnom vyšetrení. Pacient musí informovať
lekára o všetkých posledných pridružených ochoreniach alebo o zhoršení alergie, tiež o všetkých liekoch, ktoré užíva, vrátane voľnopredajných. V prípade potreby sa musí pred začiatkom špecifickej imunoterapie klinický stav pacienta stabilizovať adekvátnou liečbou. Ak sú symptómy
u pacienta veľmi závažné, lekár možno bude musieť desenzitizáciu odložiť. Odporúča sa, aby pacienti, ktorí začnú užívať sublingválne alergény, pokračovali vo svojej obvyklej symptomatickej liečbe (kortikosteroidy, beta-2-mimetiká a H1 antihistaminiká) tak, ako im predpísal lekár. Liečba
tricyklickými antidepresívami a inhibítormi monoaminooxidázy (MAO) sa má u pacienta vziať do úvahy. V prípade mykózy, áft, lézií na slizniciach, vypadávania zubov alebo dentálneho chirurgického zákroku, vrátane extrakcie zuba, sa má liečba až do úplného zahojenia prerušiť. V súvislosti
so sublingválnou imunoterapiou sa hlásila eozinofilná ezofagitída. Ak sa počas liečby Staloralom 300 objavia závažné alebo pretrvávajúce gastrofageálne symptómy vrátane dysfágie alebo bolesti na hrudníku, liečba Staloralom 300 sa má prerušiť a pacient má byť vyšetrený svojím lekárom.
Liečba sa má znovu začať len na pokyn lekára. Ak sa u pacienta užívajúceho Staloral 300, vyskytne závažná systémová alergická reakcia, je potrebná liečba adrenalínom (epinefrínom). Pre tieto prípady sú všetky bezpečnostné odporúčania platné pre adrenalín uvedené v príslušných
informáciách o lieku pre dané liečivo. Jedna injekčná liekovka s obsahom 10 ml obsahuje 590 mg chloridu sodného. Má sa to vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka, najmä u detí. V prípade podávania lieku pripraveného pre konkrétneho pacienta sa musí
pred podaním skontrolovať meno pacienta, zloženie, koncentrácia a čas použiteľnosti. Liekové a iné interakcie Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. Neboli hlásené žiadne interakcie so Staloralom 300 počas klinických skúšok. V prípade závažných alergických reakcií môže byť
nevyhnutné použitie adrenalínu. U pacientov liečených tricyklickými antidepresívami a inhibítormi monoaminooxidázy (MAO) sa môže zvýšiť riziko nežiaducich účinkov adrenalínu s možnými fatálnymi následkami. Toto riziko sa musí zvážiť ešte pred začiatkom liečby. Klinické skúsenosti
týkajúce sa súbežnej vakcinácie počas liečby Staloralom 300 nie sú k dispozícii. Pacienta je možné očkovať bez prerušenia liečby Staloralom 300, a to po lekárskom zhodnotení stavu pacienta. Fertilita, gravidita a laktácia Gravidita Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o použití Staloralu
300 u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Preventívnym opatrením je vyhnúť sa radšej iniciačnej liečbe Staloralom 300 počas gravidity. Ak dôjde ku gravidite počas liečby, liečba môže pokračovať pod prísnym dohľadom lekára. Dojčenie
Nie je známe, či sa Staloral 300 vylučuje do ľudského mlieka. Žiadne štúdie na zvieratách so zameraním na vylučovanie Staloralu 300 do ľudského mlieka vykonané neboli. Riziko u novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu
Staloralom 300 sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu. Fertilita Žiadne štúdie fertility na zvieratách so Staloralom 300 vykonané neboli. Histologicko-patologické vyšetrenia samčích a samičích pohlavných orgánov v niektorých štúdiách toxicity
po opakovanom podávaní s extraktmi peľov a roztočov nachádzajúcich sa v Stalorale 300 však neodhalili žiadne nepriaznivé zistenia. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje Nie je známy žiadny účinok Staloralu 300 na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nežiaduce účinky Desenzibilizácia môže indukovať nežiaduce alergické účinky, ktoré môžu byť lokálne a/alebo systémové. Rovnako ako u iných alergénových imunoterapií, môžu sa vyskytnúť závažné nežiaduce reakcie, vrátane závažnej laryngofaryngálnej poruchy alebo systémových
alergických reakcií (napr. akútny nástup ochorenia s postihnutím kože, slizníc alebo kombinácia oboch, respiračných ťažkostí, pretrvávajúce gastrointestinálne symptómy alebo pokles krvného tlaku a/alebo pridružené symptómy). Informujte pacientov o pridružených prejavoch
a príznakoch a poučte ich, aby v takom prípade okamžite vyhľadali lekársku pomoc a prerušili liečbu. V liečbe môže pacient pokračovať až na pokyn lekára. Podávaná dávka nemusí byť vždy nevyhnutne tolerovaná. Časom sa môže meniť v závislosti od špecifickej reaktivity jednotlivca
a prostredia, v takom prípade sa má opätovne posúdiť schéma dávkovania. Predchádzajúca liečba antialergikami (napr. antihistaminikami) môže znížiť frekvenciu a závažnosť výskytu nežiaducich účinkov. V prípade výskytu nežiaduceho účinku sa má liečebný režim prehodnotiť. V každom
prípade, o výskyte nežiaduceho účinku má pacient počas liečby Staloralom informovať svojho lekára. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.
Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Predávkovanie Pri užívaní vyšších denných dávok, ako je odporúčané, sa môže zvýšiť riziko výskytu nežiaducich účinkov, vrátane
závažných systémových alebo lokálnych alergických reakcií. Farmakoterapeutická skupina: extrakty alergénov; ATC kód: V01AA. Farmakokinetické vlastnosti Väčšia časť alergénov v Stalorale 300 je zmesou proteínov a glykoproteínov. Neexistuje žiadna priama biologická dostupnosť
intaktných alergénov v krvi po sublingválnom podaní. Preto sa neuskutočnili žiadne farmakokinetické štúdie na preskúmanie farmakokinetického profilu a metabolizmu Staloralu 300 u zvierat a ani u ľudí. Predklinické údaje o bezpečnosti Predklinické údaje získané na základe obvyklých
farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, reprodukčnej toxicity a vývinu vykonaných s alergénovými extraktmi nachádzajúcimi sa v Stalorale 300, neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Zoznam pomocných látok manitol, chlorid sodný,,
glycerol, čistená voda Inkompatibility Neaplikovateľné. Čas použiteľnosti 12 mesiacov pred otvorením a 1 mesiac po prvom otvorení. Špeciálne upozornenia na uchovávanie Roztok uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Prepravujte v pôvodnom obale. Počas prepravy musia byť
fľaštičky umiestnené vo vertikálnej polohe (uzáverom nahor). I n j e k č n é l i e k o v k y s a m u s i a v l o ž i ť n a s p ä ť do chladničky čo najskôr. Nepoužívajte extrakt, ktorý bol zmrazený. Druh obalu a obsah balenia Roztoky alergénových extraktov sú balené v 12 ml injekčných liekovkách
z hnedého skla typu I, uzatvorených gumovou zátkou a hliníkovým odtrhovacím (tear-off ) uzáverom. Injekčné liekovky sú balené v polypropylénových plastových škatuľkách spolu s dávkovacou pumpou v polyetylénovom obale. Začiatočná liečba: 1 škatuľka obsahuje 3 injekčné liekovky
s objemom 10 ml: 1 injekčná liekovka s modrým viečkom: 10 IR/ml 2 injekčné liekovky s fialovým viečkom: 300 IR/ml Udržiavacia liečba: Každá škatuľka obsahuje 2 injekčné liekovky s objemom 10 ml: fialové viečko: 300 IR/ml Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie
s liekom Pozri časť 4.2 “Dávkovanie a spôsob podávania”. Pred použitím liekovku pretrepte. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII STALLERGENES 6 rue Alexis de Tocqueville 92160 Antony Francúzsko REGISTRAČNÉ ČÍSLO 59/0469/05-S DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA
REGISTRÁCIE Dátum prvej registrácie: 22.decembra 2005 Dátum posledného predĺženia registrácie: 25.augusta 2010 DÁTUM REVÍZIE TEXTU 10/2018 Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je čiastočně hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.
Podrobnějšie informácie získate na adrese: Stallergenes CZ s.r.o. - organizačná zložka, Česká 3/98, 83103 Bratislava, tel.: 02 4437 2371, www.stallergenesgreer.sk, sk.info@stallergenesgreer.com. 1) úplnú informáciu nájdete v SPC (SPC)
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Vážené kolegyne,
kolegovia, milí priatelia,
ponúkame vám nové číslo časopisu Pediatria venované aktuálnemu pohľadu na ťaživú realitu, ktorú zo dňa na deň čoraz bezprostrednejšie zažívame v medicíne, ale aj v spoločnosti, a ktorá sa stala súčasťou života náš všetkých. Žijeme zvláštnu dobu, od
reštrikcií a izolácie, zmeny štýlu, poskytovania zdravotnej starostlivosti cez paniku a strach až po snahu nájsť racionálny postoj k tomu, čo rezonuje zo všetkých strán. Z klasickej medicíny sme sa presunuli chtiac-nechtiac do telemedicíny. Nevyhnutným nástrojom
a spoločníkom v dennej praxi lekára sa stal telefón a e-mail. To všetko pre všade rezonujúce slovo Covid-19.
Počet infikovaných pacientov exponenciálne stúpa zo dňa na deň. Priamo na to reflektuje rast odborných, vedeckých, ale aj vedecko-populárnych publikácií prinášajúcich a analyzujúcich jednotlivé aspekty tejto novodobej pandémie. Vzhľadom na expanziu nových informácií treba nájsť efektívny spôsob rýchlej orientácie a získania jasného postoja. Práve preto vzniklo toto číslo, ktoré máte pred sebou. Autorský kolektív sa snažil zhrnúť do jednotlivých článkov praktické informácie nielen pre pediatrov, ale pre každého
zdravotníka, ktorému do obzoru vstúpil nový koronavírus.
Akokoľvek, pevne veríme, že keď sa toto obdobie skončí, opäť sa uvidíme, stretneme a porozprávame zoči-voči, bez zakrývania
tváre rúškom, bez všadeprítomnej dezinfekcie rúk, bez štítu, no s podaním rúk, jednoducho tak, ako sme na to boli zvyknutí po celé roky. Všetci si želajme, nech to príde čo najskôr.
Želáme vám najmä pevné zdravie, fyzické aj psychické, a tešíme sa na skoré stretnutie.

Peter Bánovčin, Miloš Jeseňák a Elena Prokopová
v mene celého autorského kolektívu

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

predstavujeme vám číslo časopisu Pediatria 2/2020, unikátne rozsahom aj obsahom. Číslo je venované téme, ktorá ovplyvnila
životy nás všetkých – šíreniu vírusu Covid-19. V súvislosti s pediatrickými odbormi prinášame odborné články od autorov, ktorým
týmto vyjadrujeme veľkú vďaku za ich promptnú a vysokokvalitnú prípravu. Rovnako ďakujeme redakčnej rade časopisu Pediatria,
menovite predsedovi redakčnej rady pánu prof. Bánovčinovi, podpredsedovi redakčnej rady pánu prof. Jeseňákovi a odbornému
korektorovi pánu doc. Kuchtovi, za excelentné spracovanie obsahu a prípravy vydania časopisu Pediatria, ktorý dlhodobo prináša
našim odborníkom možnosti ďalšieho kvalitného vzdelávania.
Veríme, že nové číslo časopisu Pediatria vás zaujme, a ďakujeme vám za vašu priazeň, spoluprácu a ochotu ďalej sa vzdelávať!
Prajeme vám čo najviac zdravia a síl v tomto neľahkom období a ostávame so srdečným pozdravom.
Redakcia A-medi management, s. r. o.
2/2020
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Covid-19 – základné charakteristiky
a manažment v praxi
Peter Ďu rd í k , M i loš Jeseňá k , Peter Bá novč i n
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave,
Univerzitná nemocnica v Martine

Koncom roku 2019 sa v Číne objavil nový koronavírus, ktorý sa označuje SARS-CoV-2 a spôsobuje závažný respiračný syndróm Covid-19. Aktuálne dosiahol pandemický stav a infikoval viac než 2 milióny ľudí po celom svete. Rozšíril sa do všetkých kontinentov okrem Antarktídy a usmrtil viac ako 100 tisíc ľudí. Na rozdiel od vírusov, ktoré spôsobili epidémie SARS a MERS, vykazuje vysokú infekciozitu a kontagiozitu. Prispieva k tomu aj dlhá inkubačná lehota
2 – 14 dní. Vzhľadom na pandemický stav, nepoznanie adekvátnej cielenej terapie a nedostupnosť vakcíny je nevyhnutné poznať protiepidemiologické opatrenia a vedieť identifikovať potenciálne nakazených pacientov s cieľom minimalizovať riziko nákazy zdravotníckych pracovníkov a šírenia infekcie.
Kľúčové slová: koronavírus, SARS-CoV-2, Covid-19, deti
Covid-19 - basic characteristics and management in practice
By the end of 2019, a new coronavirus named SARS-CoV-2 emerged in China. It causes severe acute respiratory syndrome COVID-19. Actually, COVID-19 reached pandemic status and has already infected more than 2 millions of people world-wide. Novel virus spread over all continents with the exception of Antarctica and caused the death of more
than 100 000 people. Comparing this novel pathogen with the previous coronaviruses causing SARS and MERS, this
novel virus is more contagious and infectious. This is associated with the unusually long incubation period of 2 – 14
days. Regarding the pandemic status, unknown adequate targeted therapy and unavailability of the preventive vaccine, it is necessary to know the anti-epidemic measures and to identify the potentially infected patients with aim to minimize the risk of infection of health care providers and further infection spreading.
Keywords: coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19, children
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 67-72

Úvod

Koncom roku 2019 sa objavil vo Wu-chane, takmer 10-miliónovom hlavnom meste provincie Chu-pej v Číne, nový koronavírus, ktorý spôsobuje závažný respiračný syndróm. Spôsob
šírenia, prenos z človeka na človeka, dlhé prežívanie na rôznych povrchoch a iné doposiaľ nepoznané vlastnosti vírusu sú
zodpovedné, že dosiahol pandemický stav(2,3,46,50). K 12. aprílu
2020 bolo celosvetovo viac ako 1 800 000 pozitívnych prípadov
a viac ako 110 000 sa skončilo úmrtím, pričom tieto čísla stále
rastú. Vyliečených pacientov bolo k 12. aprílu 2020 viac ako
400 000(47). Svetová zdravotnícka organizácia tento vírus oficiálne označila SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome
Corona Virus 2) a pre ochorenie spôsobené vírusom stanovila
definitívne označenie Covid-19 (COrona Virus Infection Diseases 2019)(3,46).

Virológia

SARS-CoV-2 je pozitívny jednoreťazový RNA vírus (+ssRNA) veľkosti 50 – 200 nanometrov. Pochádza z čeľade koronavírusov (Coronaviridae) a z rodu betakoronavírusov (Betacoronaviridae). Štandardné označenie nových koronavírusov
pred pridelením špecifického označenia je „nCoV“. Vzhľadom
na podobnosti so SARS-CoV patrí do podrodu Sarbecovirus –
beta-CoV línia B(15,17,53). Koronavírusy spôsobujú rôzne závažné
ochorenia postihujúce hlavne respiračný systém a dominantne

2/2020

horné dýchacie cesty. Ich vysoký výskyt je najmä v detskom
veku(9). K závažnejším typom koronavírusov patria hlavne známe epidémie MERS (Middle East Respiratory Syndrome, spôsobený MERS-CoV) a SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome, spôsobený SARS-CoV). Novoobjavený pandemický vírus
SARS-CoV-2 je siedmy koronavírus infikujúci ľudí(53).
SARS-CoV-2 má pravdepodobne zoonotický prenos, keďže prvotným ohniskom nákazy bola tržnica s morskými plodmi (Huanan Seafood Market), kde sa pravdepodobne vyskytol aj prvý prenos zo zvieraťa na človeka(17,53). Sekvenovaním
genómov vírusov sa dal zrekonštruovať fylogenetický strom
s históriou mutácií. Porovnaním genetických sekvencií SARSCoV-2 s vírusom SARS-CoV, ktorý je pôvodcom epidémie SARS
z roku 2003, sa preukázala podobnosť na 79,6 %. Preto sa predpokladal rovnako pôvod vírusu z netopierích koronavírusov hlavne z rodu Rhinilophus. Dva genómy z netopiera Rhinolophus
sinicus vykazovali 80 % zhodu a dokonca genóm koronavírusu
z Rhinolophus affinis až 96 % podobnosť(2,52). Najvyššia zhoda (99 %) však bola dokázaná s koronavírusom chráneného
šupinavca Manis javanica (obrázok 1), ktorý sa využíva v tradičnej čínskej medicíne. Odlišnosť len v jednej aminokyseline
bola opísaná v doméne S-proteínu tohto konoravírusu viažucej
receptor(27). Doposiaľ sa nenašli dôkazy o laboratórnom pôvode vírusu, a preto stále ostáva najpravdepodobnejší zoonotický
prenos na človeka s následným prenosom z človeka na človeka.
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Spôsob šírenia

Ochorenie Covid-19 sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 °C, zápalom pľúc a v prípade komplikácií sa môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až
14 dní. Najčastejšou príčinou úmrtia je vírusová intersticiálna
pneumónia alebo myokarditída. Kombinovaná miera úmrtnosti
v Číne je 2 %(3,22,40,46,53). K najzávažnejším rizikovým faktorom
patrí vysoký vek, mužské pohlavie, fajčenie a prítomnosť komorbidít, najmä hypertenzia a iné ochorenia kardiovaskulárneho
systému, obezita, diabetes mellitus, onkologické ochorenia
a závažné ochorenia imunitného systému(7,25). Reprodukčné číslo, t. j. počet osôb, ktoré dokáže nakaziť jeden infikovaný človek,
sa pre SARS-CoV-2 v súčasnosti uvádza od 1,4 po 3,9, v Číne
sa odhadovalo na 2,6. V niektorých oblastiach bol dokázaný
prenos vírusu až na 7 ďalších osôb(25,32).
Vírusy z čeľade koronavírusov sa šíria hlavne kvapôčkovou
infekciou pri kašli a kýchaní, potravinami a telesnými tekutinami (slzy, moč, stolica). Možný je prenos aj cez očnú spojovku.
Za rizikovú sa považuje vzdialenosť medzi osobami menej ako
1,5 – 2 metre a zotrvanie viac ako 15 minút(3,25,40). Dokázaný bol
aj prenos kontaminovanými predmetmi. Vírus SARS-CoV-2
prežíva na rôznych povrchoch relatívne dlho, čo zvyšuje riziko
šírenia. V aerosóle bol detegovateľný do 3 hodín, na medenom
povrchu do 4 hodín a na kartóne do 24 hodín. Najdlhšie prežíva
na oceli a plaste, až 48 – 72 hodín(42). Dlhé prežívanie na rôznych materiáloch je však podobné s vírusom SARS-CoV, ktorý
však na rozdiel od SARS-CoV-2 neviedol k pandemickému šíreniu. Preto za rýchlosť šírenia zodpovedajú aj iné faktory, ktoré
doposiaľ nie sú jednoznačne identifikované a opísané(2,42).
K dôležitým faktorom zodpovedným za pandemické šírenie
patrí vysoká infekciozita, široká inkubačná lehota (až 14 dní)
a vysoká kontagiozita, ktorá je významnejšia ako predchádzajúce MERS a SARS epidémie(3,42,51). SARS-CoV-2 obsahuje
minimálne 4 štrukturálne proteíny: S (spike) proteín, E (envelope) proteín, M (membrane) proteín a N (nucleocapsid) proteín
(obrázok 2). Za jeden z najdôležitejších štrukturálnych proteínov SARS-CoV-2 sa považuje práve S proteín, ktorého doména

viažuca receptor (RBD) má dostatočnú afinitu k receptoru enzýmu 2 konvertujúceho angiotenzín (ACE2). Tým si zabezpečuje
intracelulárny vstup do hostiteľskej bunky. Vysoké zastúpenie
ACE2 receptorov je v pľúcnych alveolách, čo potvrdzuje aj typický rozvoj intersticiálnej pneumónie spôsobenej týmto vírusom
(23,48,49,50,52)
. Za intracelulárnu virulenciu SARS-CoV-2 sú zodpovedné hlavne proteíny Nsp1, Nsp3c a ORF7a(49). Tie zabezpečujú ochranu pred intracelulárnou degradáciou a asistenciu
pri extracelulárnom šírení vírusu. Nsp1 interaguje s 40S ribozomálnou podjednotkou hostiteľa, ktorá indukuje degradáciu
hostiteľskej mRNA a inhibuje produkciu interferónu I(21,28). Nsp3c
naviazaním s ADP-ribózou hostiteľa zabezpečuje odolávanie
imunitnej degradácii(6). Proteín ORF7a blokuje matricový antigén kostnej drene 2 (BST-2), ktorý má za úlohu inhibovať uvoľňovanie novovytvoreného koronavírusu z hostiteľskej bunky(37).
Najvyššia vírusová záťaž (množstvo vírusu v krvi) bola
zaznamenaná počas prvého týždňa choroby a korelovala
s vekom(16,39). Postupne od druhého týždňa klesala. Pozitivita
IgM protilátok sa začne objavovať v priebehu niekoľkých dní
od začiatku klinických príznakov ochorenia (obvykle v priebehu
5 – 7 dní), pozitivita IgG nastupuje s istým oneskorením v priebehu 2. a 3. týždňa od začiatku príznakov. Sérokonverzia je
pozorovaná u väčšiny pacientov v priebehu prvých 3 týždňov.
Koncentrácia protilátok IgM a IgG proti vnútornému nukleoproteínu vírusu a proti S proteínu korelovala s neutralizačnou aktivitou. Za vysokú kontagiozitu vírusu zodpovedá pravdepodobne
vysoká vírusová záťaž počas skorej fázy ochorenia, často ešte
v predsymptomatickom štádiu, keď je pacient najviac infekčný.
Rovnako to naznačuje, že SARS-CoV-2 by mohol byť náchylný na vznik rezistencie proti antivirotikám. S vysokou vírusovou
záťažou bol spojený aj vyšší vek pacientov, a to v dôsledku nielen nízkej imunitnej odpovede, ale aj vysokej expresie ACE2
receptora u starších dospelých(16,18). Vyššie postihnutie mužskej
populácie pravdepodobne súvisí s častejšou prítomnosťou chronických ochorení kardiovaskulárneho systému a metabolického
systému u tohto pohlavia aj s istými medzipohlavnými rozdielmi
v imunitnej reaktivite(18).

Obrázok 1. Šupinavec chytavochvostý (Manis javanica)

Obrázok 2. Schematická štruktúra nového koronavírusu

s 99-percentnou zhodou koronavírusu s aktuálnym SARS-CoV-2
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Diagnostika

Keďže šírenie vírusu SARS-CoV-2 je doposiaľ nekontrolovateľné a neexistuje cielená liečba ani účinná vakcína, je nevyhnutné identifikovať infikovaných pacientov. Nedostupnosť rýchlej špecifickej diagnostiky významne sťažuje izoláciu pacientov
a zvyšuje riziko kontaminácie ďalších kontaktov. Preto sa
v súčasnosti musíme spoliehať hlavne na anamnestické údaje
a klinickú manifestáciu. K rizikovým pacientom radíme každého
pacienta s pozitívnou cestovateľskou anamnézou alebo pozitívnym kontaktom s potvrdeným ochorením Covid-19(3,46).
Klinická manifestácia pacienta infikovaného SARS-CoV-2 je
nešpecifická, od asymptomatického priebehu hlavne v detskom
veku cez klinický obraz podobný chrípke až po ťažký priebeh.
K príznakom Covid-19 patrí hlavne horúčka, únava a svalová slabosť, kašeľ, zrýchlené dýchanie. Varovnými príznakmi
hroziaceho respiračného zlyhania sú dyspnoe, perzistujúca
bolesť na hrudníku, zmätenosť, apatia a cyanóza s rozvojom
vírusovej pneumónie, ARDS a MODS. Tie si vyžadujú vždy potrebu intenzívnej starostlivosti(13,14,15). Zriedkavejšie sa u pacientov
vyskytujú subfebrility alebo príznaky infekcie horných dýchacích
ciest, ako je nádcha, kýchanie, škriabanie v hrdle, konjunktivitída. Niektoré práce opísali aj nauzeu, vracanie, hnačku alebo
iné dyspeptické ťažkosti. Postihnutie centrálneho nervového
systému vírusom SARS-CoV-2 nie je jednoznačne potvrdené,
no u niektorých pacientov sa objavili neurologické príznaky
ako cefalea, vertigo alebo synkopa(11,45). Ďalšími nedávno opísanými špecifickejšími príznakmi, ktoré podporujú diagnózu
Covid-19, sú strata čuchu – anosmia a strata alebo porucha
chuti – ageusia(10,19,33,41).
Laboratórna diagnostika sa zameriava na detekciu vírusu
alebo protilátok z biologického materiálu. WHO a CDC zverejnila niekoľko testovacích protokolov. Doposiaľ najpoužívanejšou
a najpresnejšou metódou je priama detekcia RNA vírusu pomocou polymerázovej reťazovej reakcie s reverznou transkripciou v reálnom čase (rRT-PCR)(3,46). Najčastejším biologickým
materiálom na vyšetrenie je výter z nazofaryngu a nosa alebo
spútum. Výsledky vyšetrenia sú k dispozícii v priebehu 24 až 48

hodín. Na vyšetrenie možno použiť aj iné biologické materiály
ako krv, moč, stolica a podobne. Doposiaľ sa však využívajú
len na vedeckovýskumné účely na sledovanie eliminácie vírusu z infikovaného jedinca. Pozitívne výsledky ukázalo využitie
ľudských slín v detekcii vírusu, pričom samotný odber materiálu
významne znižuje riziko kontaminácie zdravotníckeho pracovníka realizujúceho výter(3,13,38,46). K ďalším možnostiam diagnostiky
patrí detekcia špecifických protilátok (IgM, IgG, IgA) proti
vírusu SARS-CoV-2, ktorá neodhalí jedinca v imunologickom
okne. Z hľadiska využitia sa udáva vyššia presnosť PCR v priebehu prvých 5 – 7 dní od začiatku klinických príznakov, pričom
následne približne od 5. dňa začne stúpať spoľahlivosť detekcie
na základe pozitivity špecifických protilátok. Vo svete sa stále
vyvíjajú viaceré rýchlotesty, ktorých výsledky sú sporné, dosahujú nízku presnosť a častú falošnú pozitivitu, a preto ich aktuálne použitie je minimálne(29,30,43).
Ostatná laboratórna diagnostika ochorenia spôsobeného
SARS-CoV-2 je nešpecifická. U pacientov s Covid-19 nachádzame normálny alebo mierne znížený počet leukocytov, lymfopéniu, ktorá sa prehlbuje pri progresii ochorenia, a niektoré práce opísali aj negatívny prognostický význam eozinopénie(14,20,26).
Lymfopénia je typická najmä pre dospelých pacientov, u detí
nebola tak často pozorovaná. So stupňom závažnosti koreluje aj pokles CD3+, CD4+ a CD8+ lymfocytov. Zápalové proteíny
CRP, IL-6 a sedimentácia sú často zvýšené, prokalcitonín, naopak, stúpa až pri bakteriálnej superinfekcii vírusovej pneumónie.
Negatívny prognostický význam má aj elevácia feritínu. S progresiou ochorenia je spojená cytokínová búrka s eleváciou IL-2,
IL-6, IL-10, GCS-F, MCP-1, TNF-α a iné, dochádza aj k elevácii
hepatálnych a svalových enzýmov, k retencii dusíkatých látok
a koagulopatií. Pri kardiálnom postihnutí je často opisovaná
perimyokarditída s eleváciou kardiálnych enzýmov(4,14,24,26,44).
Zobrazovacie vyšetrenia sú zamerané hlavne na dôkaz
postihnutia pľúcneho parenchýmu s obrazom vírusovej pneumónie. Rtg. vyšetrenie hrudníka môže byť v úvodných štádiách
negatívne, pri progresii zápalového ochorenia sa objavujú typické bilaterálne infiltráty(20). CT vyšetrenie pľúc vykazuje vyššiu

Obrázok 3. Typický CT obraz pľúcneho postihnutia pri Covid-19 –
skoré štádium: nález bilaterálnych multilobárnych opacít mliečneho skla s periférnou asymetrickou distribúciou (prevzaté z 20)

Obrázok 4. CT obraz pľúcneho postihnutia pri Covid-19 – pokročilé štádium: bilaterálne konsolidácie a zhrubnutie interlobárnych
sept (prevzaté z 20)
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špecificitu aj senzitivitu. Za typické nálezy v skorom štádiu infekcie sa považujú bilaterálne multilobárne opacity mliečneho skla
s periférnou, asymetrickou a prevažne dorzálnou distribúciou
(obrázok 3). Tieto zmeny sa objavovali aj u pozitívnych pacientov s miernym priebehom a dokonca aj u asymptomatických. Pri
progresii ochorenia dochádza k rozvoju bilaterálnych konsolidácií a zhrubnutiu interlobárnych sept (obrázok 4). CT vyšetrenie
pľúc sa preto v súčasnosti považuje za pomocný diagnostický
nástroj suspektných pacientov s neurčitým výsledkom laboratórnej diagnostiky na SARS-CoV-2(8,12,20,34,35).

SARS-CoV-2 a detský vek

Vírusy sú v detskom veku najčastejšou príčinou respiračných
ochorení. Rovnako riziko hospitalizácie pre vírusové respiračné ochorenie (napr. vírus chrípky alebo respiračný syncyciálny
vírus) je u dojčiat a malých detí významne vyššie ako u dospelých. Predpokladanými rizikovými faktormi zodpovednými za
ťažší priebeh vírusovej infekcie u malých detí sú hlavne nezrelosť dýchacích ciest a imunitného systému – najmä jeho slizničnej časti(9,22). Je preto pozoruhodné, že výskyt Covid-19 u detí
nie je v dostupných štatistikách až taký častý. Analýzy z Číny
ukázali, že deti mladšie ako 10 rokov predstavovali iba 1 % prípadov Covid-19, podobne ako pri epidémii SARS a MERS(1,3).
Úvodné predpoklady, že SARS-CoV-2 má nižšiu afinitu k detským pacientom, sa nepotvrdili a boli definitívne vyvrátené(31).
Najdôležitejším zistením je, že deti sú rovnako citlivé na infekciu SARS-CoV-2. No na rozdiel od dospelých nie je priebeh až
taký ťažký, väčšinou len mierneho charakteru alebo dokonca
asymptomatický (celkovo až okolo 90 % detí má asymptomatický priebeh, prípadne len mierne príznaky). To zvyšuje riziko, že
detský infikovaný pacient, u ktorého je dodržiavanie preventívnych hygienických opatrení alebo nosenie rúška problematické,
môže byť sprostredkovateľom prenosu vírusu. Tieto poznania
sú obzvlášť dôležité v stanovení politiky sociálneho a verejného zdravia obyvateľstva, najmä zabránenie interakcie starých
rodičov s ich vnúčatami(1,3,22). Presné príčiny mierneho alebo
asymptomatického priebehu Covid-19 v detskom veku nie sú
doposiaľ jednoznačne opísané a venujú sa im ďalšie práce tohto čísla časopisu. Stanovených bolo niekoľko hypotéz. Medzi
najvýznamnejšie patrí nižšia alebo odlišná expresia receptora
AGE2, zodpovedného za intracelulárny vstup vírusu SARSCoV-2, alebo cross-reaktivita s inými koronavírusmi bežnými
v detskom veku alebo kompetícia s inými vírusmi v respiračnom
epiteli, či nižšie riziko komorbidít, ktoré zvyšujú mortalitu a morbiditu Covid-19. Rovnako hyperinflamačné štádium ochorenia
Covid-19, zodpovedné za rozvoj ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) a MODS (Multi-Organ Dysfunction Syndrome),
je u detí mierne v dôsledku iného zloženia a funkčnej odpovede
imunitného systému v detskom veku(22,31).

Identifikácia infekcie SARS-CoV-2 a základné
odporúčania

Vzhľadom na nie špecifickú symptomatológiu infekcie spôsobenej SARS-CoV-2, je identifikácia infekčného jedinca náročná.
Klinické príznaky ako horúčka, kašeľ, dyspnoe, únava, bolesti
svalov, hlavy, kĺbov a iné sú často asociované z viacerými vírusovými ochoreniami(9,11,31,36). K špecifickejším príznakom, ktoré
by mohli upozorniť na Covid-19, sú dominancia postihnutia dolných dýchacích ciest (pri mnohých vírusových ochoreniach sa
začínajú príznaky, naopak, prejavmi infekcie horných dýchacích
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ciest), febrilný stav v trvaní viac ako 4 dni alebo pridružené
poruchy chuti a čuchu(3,40,46). Preto je nevyhnutné aktuálne sa ku
každému akútne chorému dieťaťu, hlavne s príznakmi respiračnej infekcie, správať ako k potenciálne rizikovému z ochorenia
spôsobeného vírusom SARS-CoV-2. Dôležité je dodržiavanie
základných protiepidemiologických opatrení, hlavne nosenie
tvárového rúška, hygiena rúk a pri komunikácii dodržiavanie
odstupu aspoň 1-2 metre. Tomu by mali byť prispôsobené aj
miesta primárneho kontaktu, urgentné príjmy a lôžkové oddelenia. Rovnako správna edukácia pacientov o rizikových faktoroch
a ak to zdravotný stav dovoľuje, aj telefonické kontaktovanie
v prípade podozrenia na nákazu Covid-19 výrazne znižujú riziko prenosu infekcie na zdravotný personál a pacientov(3,13,20,40,46).
Vždy je nevyhnutné vykonať skríning podľa aktuálnych odporúčaní, klasifikáciu prípadu, triáž závažnosti ochorenia a okamžitú
izoláciu všetkých pacientov s podozrením na infekciu Covid-19.

Klasifikácia prípadu ochorenia Covid-19:

potvrdený prípad je každý laboratórne dokázaný prípad
vírusu SARS-CoV-2, a to bez ohľadu na klinickú manifestáciu,
suspektný prípad je každý pacient:
–– s príznakmi akútnej respiračnej infekcie a pozitívnou cestovateľskou anamnézou 14 dní pred vznikom príznakov alebo
–– s príznakmi akútnej respiračnej infekcie a pozitívnym kontaktom s potvrdeným alebo suspektným prípadom Covid-19
14 dní pred vznikom príznakov alebo
–– s ťažkým priebehom akútnej respiračnej infekcie s nutnosťou
hospitalizácie a bez jednoznačného laboratórneho vysvetlenia etiológie, bez potreby pozitívnej epidemiologickej alebo
cestovateľskej anamnézy alebo
–– s febrilným stavom trvajúcim 4 a viac dní bez potreby pozitívnej epidemiologickej alebo cestovateľskej anamnézy alebo
–– s príznakmi respiračného ochorenia a s vekom nad 65 rokov,
možný / pravdepodobný prípad je každý suspektný prípad
s nepresvedčivým výsledkom testu alebo každý suspektný prípad, ktorý z rôznych dôvodov nemôže byť testovaný,
kontaktný prípad je osoba, ktorá bola v kontakte s možným alebo potvrdeným prípadom 2 dni pred vznikom príznakov
a 14 dní po vzniku príznakov v uvedenej situácii:
–– blízky osobný kontakt s pravdepodobným alebo potvrdeným
prípadom vo vzdialenosti 1 metra a viac ako 15 minút,
–– priamy fyzický kontakt s pravdepodobným alebo potvrdeným
prípadom,
–– priama starostlivosť o pacienta s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom bez použitia ochranných prostriedkov,
–– kontakt v ďalších situáciách, ktoré vyplývajú z miestnych podmienok nastavených pri riadení rizika(3,36,40).
Podľa závažnosti rozoznávame mierne ochorenie, ktorého
manažment väčšinou nevyžaduje hospitalizáciu a postačuje
domáca izolácia, závažné ochorenie, ktoré sa prejavuje pneumóniou, a kritické ochorenie spojené s rozvojom respiračného
zlyhávania, ale aj obličkového alebo kardiálneho zlyhávania(40,46).
Keďže v detskom veku je priebeh ochorenia Covid-19 mierny a často atypický (dyspeptické ťažkosti, subfebrilný priebeh
a podobne), epidemiologický skríning v detskom veku by sa mal
sústrediť hlavne na cestovateľskú a epidemiologickú anamnézu
a každé akútne choré dieťa by malo byť potenciálne rizikové,
i keď aktuálne odporúčania neumožňujú také dieťa vyšetriť na
prítomnosť vírusu SARS-CoV-2. V prípade suspektného prípadu
je nevyhnutné vykonať okamžitú izoláciu. Pacient by mal dostať
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tvárové rúško, mal by byť izolovaný do samostatnej miestnosti
alebo minimálne do vzdialenosti 2 metrov od ostatných pacientov. Následne za použitia osobných ochranných pracovných
pomôcok ho musí vyšetriť lekár, musí byť stanovená závažnosť
ochorenia a začatá liečba a následne starostlivosť. Pri štandardnom vyšetrení je nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné
opatrenia ako pri kvapôčkovej nákaze (hygiena rúk, používanie
osobných ochranných pracovných pomôcok – respirátor FFP2/
FFP3, ochrana očí – okuliare alebo tvárový štít, plášť, rukavice).
V niektorých krajinách pri primárnom kontakte postačuje chirurgické tvárové vodovzdorné rúško typ IIR. V prípade výkonov
s vysokým rizikom produkcie aerosólu ako zabezpečenie dýchacích ciest alebo endoskopické vyšetrenia je vždy nevyhnutné
používať osobné ochranné pracovné pomôcky ako pri potvrdenom prípade (respirátor FFP3, ochrana očí – okuliare a tvárový
štít, celotelový nepremokavý overal, rukavice). Každý suspektný
prípad musí byť telefonicky hlásený regionálnemu hygienikovi
územne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva s cieľom epidemiologického vyšetrovania a zabezpečenia
kontaktov. Po odoslaní pacienta je potrebné vykonať dezinfekciu
povrchov virucídnymi dezinfekčnými prostriedkami(3,40,46).
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Infekcia Covid-19, imunitný systém
a imunodeficiencie
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Ťažký akútny respiračný syndróm vyvolaný novým koronavírusom (SARS-CoV2) predstavuje v súčasnosti jedno z najsledovanejších aj najskúmanejších infekčných ochorení celosvetovo. Ochorenie dostalo pomenovanie COVID-19. Počet vedeckých publikácií a klinických pozorovaní stúpa exponenciálne zo dňa na deň. Zatiaľ čo väčšina infikovaných
jedincov má asymptomatický, prípadne mierny priebeh ochorenia, časť pacientov má závažný priebeh a vyžaduje
hospitalizáciu, ev. aj intenzívnu starostlivosť. Imunitná odpoveď na nový koronavírus je komplexná a zahŕňa odpoveď
ramena nešpecifickej aj špecifickej imunity. Významné zmeny vo vybraných imunologických parametroch boli opísané medzi pacientmi s miernym a ťažkým priebehom infekcie. Analýza dostupných publikovaných štúdií ukázala postihnutie a zmeny najmä v oblasti špecifickej celulárnej imunity (dominantne lymfopénia, zníženie CD3+, CD4+ a CD8+
T-lymfocytov, zmeny v T-bunkovom kompartmente) aj tzv. cytokínovú búrku (syndróm nadmerného uvoľnenia cytokínov), s ktorou súvisí progresia príznakov, zhoršenia stavu a rozvoj pľúcneho poškodenia. Vyšetrovanie vybraných parametrov imunitného systému by mohlo napomôcť identifikovať závažných pacientov s rizikom nepriaznivého priebehu ochorenia, stanoviť prognózu ako aj predpovedať nástup zlepšenia klinického stavu.
Kľúčové slová: Covid-19, SARS-CoV2, lymfopénia, eozinopénia, cytokínová búrka, imunointervencia
Covid-19 infection, immune system and immunodeficiency
Severe acute respiratory syndrome induced by novel coronavirus (SARS-CoV2) represents currently one of the most
studied and observed infectious diseases worldwide. The disease was named as COVID-19. The number of scientific
publications and clinical observations rises exponentially day by day. While the majority of the infected patients shows
asymptomatic or mild clinical course and symptoms, another proportion of the patients has severe clinical course and
requires the hospitalization or even intensive care. Immune response to novel coronavirus is complex and involves
the reaction of both innate and specific arm of immunity. Important differences in selected immune parameters were
described comparing the patients with mild and severe course of infection. Analysis of the available published data
confirms the changes especially in the arm of specific cellular immunity (predominantly lymphopenia, decline of CD3+,
CD4+ and CD8+ T-lymphocytes and other changes in T-cellular compartment) along with the so-called cytokine storm
(cytokine release syndrome), which is associated with the progression of the clinical symptoms, worsening of clinical
status and development of lung damage. Examination of the selected immune parameters could help to identify the
risky patients with the possible development of severe course, to estimate the prognosis and to predict the possible
improvement of the clinical status.
Keywords: COVID-19, SARS-CoV2, lymphopenia, eosinopenia, cytokine stomr, immune intervention
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15(2): 75-81

Covid-19 a imunitný systém

Imunitný systém tvorí komplex buniek, tkanív a orgánov, ktoré medzi sebou intenzívne komunikujú a zabezpečujú rovnováhu v organizme. Medzi zásadné funkcie imunitného systému
patrí aj obrana proti mikroorganizmom. V závislosti od typu patogénu dochádza k aktivácii ramena nešpecifickej aj špecifickej
imunity, pričom v úvode pozorujeme najmä odpoveď nešpecifickej imunity a aktiváciu zápalovej kaskády. Imunitný systém
je v úvode aktivovaný cez široké spektrum receptorov, ktoré
označujeme ako vzorkové receptory, t. j. receptory rozpoznávajúce molekulárne vzorce patogénnosti mikroorganizmov. Každý
mikroorganizmus disponuje spektrom rôznych štruktúr, ktoré
2/2020

označujeme ako PAMPs – molekulárne vzorce patogénnosti
mikroorganizmov. Po úvodnej odpovedi ramena nešpecifickej
imunity s aktiváciou zápalovej kaskády dochádza postupne aj
k aktivácii špecifickej (adaptívnej) imunity s tvorbou špecifických
imunoglobulínov (rôznych izotypov v závislosti od fázy infekcie)
aj špecifických T-lymfocytov.
Aj v prípade nového koronavírusu hrá imunitný systém a jeho
funkcie kľúčovú úlohu pri samotnej infekcii, a to tak z hľadiska
ochrany, dosiahnutia kontroly nad ochorením, ako aj z pohľadu rozvoja orgánových komplikácií. Viaceré práce analyzovali
výsledky vybraných laboratórnych parametrov imunitného systému, pričom boli opísané významné odchýlky od normálnych
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hodnôt aj rozdiely medzi pacientmi s miernym a so závažným
priebehom(43). Hodnotenie imunitných parametrov môže pomôcť
nielen lepšie pochopiť dynamiku imunitnej odpovede v priebehu infekcie a jej jednotlivých fáz, ale zároveň aj vybrať vhodný prognostický marker (príp. markery) nápomocný v predikcii
priebehu ochorenia či očakávaných komplikácií. Pochopenie
zmien a deteriorácie imunitných funkcií môže zároveň upriamiť
pozornosť na nové možnosti terapeutickej intervencie či imunitnej podpory.
Recentná prehľadová práca sumarizovala imunitnú odpoveď
aj nálezy v imunoprofile u pacientov so SARS-CoV-1, MERS či
s inými vírusovými pneumóniami podobnými SARS-CoV-2(26).
U väčšiny jedincov prebieha infekcia Covid-19 s miernymi príznakmi, a to najmä u detí. Pozorované rozdiely medzi deťmi
a dospelými môžu súvisieť s viacerými špecifikami imunitného
systému u detí a rozdielmi oproti dospelým a ľuďom v séniu
(obrázok 1)(6,33,41). Navyše sa javí, že u detí mladších ako 12
rokov nedochádza k rozvoju pneumónie, a to bez ohľadu na
nález v imunitnom systéme(33).

Imunitná odpoveď na Covid-19

Obrázok 1. Možnosti vysvetľujúce miernejší priebeh infekcie
Covid-19 u detí

Obrázok 2. Rizikové faktory pre infekciu Covid-19 a jej komplikovaný priebeh

Imunitná odpoveď na Covid-19 pozostáva z dvoch fáz. Na
začiatku infekcie, počas inkubačnej lehoty a v miernych štádiách ochorenia, reakcie špecifickej imunity sú potrebné na
dosiahnutie kontroly nad vírusovou proliferáciou a elimináciou
vírusu s prevenciou progresie ochorenia(43). Neskôr u časti
pacientov (obvykle polymorbídni pacienti, starší vek, pravdepodobne s istým genetickým pozadím; (obrázok 2) sa rozvíja
tzv. syndróm masívneho uvoľnenia cytokínov (cytokínová búrka,
cytokine release syndrome), ktorý vedie k progresii ochorenia
do závažného štádia s poškodením orgánov (najmä pľúc). Na
základe toho je zrejmé, že na jednej strane je imunitný systém
nevyhnutný na zvládnutie infekcie a jej ukončenie, na strane
druhej je kľúčovým hráčom v rozvoji jej neskorých závažných
následkov a orgánového poškodenia(16). Viacero autorov opísalo rozdiely medzi zdravými a infikovanými jedincami, medzi
asymptomatickými či symptomatickými, miernymi a závažnými
pacientmi vo vybraných imunitných a zápalových parametroch
(tabuľka 1).

Tabuľka 1. Stručný prehľad základných nálezov v parametroch imunitného systému a zápalových markerov pri Covid-19
Parameter
↓ lymfocyty
↑ neutrofily
↓ eozinofily
↓ CD3+ T-lymfocyty, pomocné CD4+ T-lymfocyty, cytotoxické CD8+ T-lymfocyty
↓ pamäťové pomocné T-lymfocyty (CD3+CD4+CD45RO+) a ↑ naivné pomocné T-lymfocyty
(CD3+CD4+CD45RA+)
↑ cytotoxické T-lymfocyty (CD3+CD8+CD28+)
↑ cytotoxické T-lymfocyty (CD3+CD8+CD38+HLA-DR+)
↓ regulačné T-lymfocyty (CD3+CD4+CD25+CD127low+)
↑ expresia NKG2A na NK bunkách a cytotoxických CD8+ T-lymfocytoch
↑ expresia markerov exhauscie (PD-1, TIM-3) na T-lymfocytoch
↑ IL-10 a IL-6
↑ IL-2R, IL-6, IL-8, IL-10 a TNF-α

Ref.
(14,19,21,22,31,32,34,37,48,49,51)
(37,47)
(13,26,30,39,56)
(28,31,32,33,49,53,54)
(39)
(8,39)
(45)
(39)
(57)
(13)
(39,48)
(8,17)

↑ IL-2, IL-7, IP-10, MCP-1, MIP 1-α, TNF-α

(21)

↑ Th17 signatúra zápalu

(50)
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Zmeny zápalových parametrov

Covid-19 aktivuje imunitný systém prostredníctvom širokého
spektra receptorov, pričom kľúčové sú pravdepodobne receptory skupiny Toll (TLR-4 a TLR-4). Väzba viriónu koronavírusu
na bunky spúšťa vnútrobunkovú kaskádu, ktorej výsledkom je
tvorba aktívneho interleukínu (IL) 1β a IL-6. Tieto dva cytokíny
predstavujú centrálne prozápalové molekuly vedúce ku klasickým systémovým príznakom virózy (únava, myalgie, horúčka
a o.) a zároveň spúšťajú široké spektrum ďalších imunitných
reakcií s aktiváciou imunitných aj neimunitných buniek s rozvojom ostatných klinických príznakov ochorenia a progresiou
orgánového poškodenia(10).
U väčšiny pacientov s Covid-19 je typický nález elevácie
C-reaktívneho proteínu (CRP) aj vysokosenzitívneho CRP,
pri obvykle negatívnom prokalcitoníne. Najvyššie hodnoty
sú typicky spojené so závažným priebehom ochorenia a sú prejavom už spomínanej cytokínovej búrky. U pacientov s ťažkým
priebehom ochorenia bol opísaný aj nález zvýšenia ďalšieho
širokého spektra cytokínov a chemokínov s prozápalovými funkciami – IL-2R, IL-6, IL-8, IL-10 a faktor-α nekrotizujúci tumory
(TNF-α)(17). Zaujímavým pozorovaním je cytokínový profil podobný ako u pacientov so sekundárnymi formami hemofagocytujúcej lymfohistiocytózy – zvýšenie IL-2, IL-17, interferón-γ-inducibilného proteínu 10 (IP-10), monocytový chemotraktantový
proteín 1α (MCP-1α), makrofágový zápalový proteín 1α (MIP1α) či už spomínaný TNF-α (21). Medzi zomretými pacientmi
predstavovali koncentrácie sérového feritínu a IL-6 významné
asociované negatívne predikčné faktory(41). Pri analýze dostupných dát detských pacientov s Covid-19 boli pozorované nižšie
hodnoty zápalových markerov v porovnaní s dospelými a so
seniormi(33).
Na základe týchto zistení je preto logické, že popri antiinfekčnej a ostatnej podpornej liečbe by pre časť pacientov mohla alternatívu predstavovať vyvážená imunosupresívna liečba
(napr. s využitím monoklonálnych protilátok proti IL-1 či IL-6). Tá
by modulovala cytokínovú búrku indukovanú vírusmi s následnou prevenciou ťažkého orgánového poškodenia typicky pozorovaného u najzávažnejších pacientov(10,35).

Leukocyty a Covid-19

Prevažná väčšina štúdií a klinických pozorovaní udáva
lymfopéniu u významnej časti pacientov s potvrdenou infekciou Covid-19(14,19,21,22,31,32,34,37,48,49,51). Aj na základe toho možno
práve lymfopéniu považovať za charakteristickú črtu tejto
infekcie s prognostickou aj diagnostickou hodnotou(4). Najväčší podiel lymfopenických pacientov nachádzame v štúdii od
Guan et al. (2020) – 83,2 %(18). Pri porovnaní miernych a ťažkých
foriem infekcie výraznejšia lymfopénia bola zaznamenaná najmä u závažných a kriticky chorých pacientov (38,47). Táto skupina
pacientov je preto typicky charakterizovaná neutrofíliou(37,47).
Lymfopénia bola pozorovaná aj v malej skupine pacientov
s Covid-19 s koinfekciou sezónnej chrípky. Zaujímavé bolo, že
priebeh ochorenia, laboratórne výsledky aj nálezy v zobrazovacích metódach boli u týchto pacientov podobné ako u pacientov
s monoinfekciou Covid-19(14). Proporcia lymfopenických pacientov je obzvlášť vysoká u starších jedincov v porovnaní s jedincami stredného či mladého veku(31). V porovnaní s dospelými a so
starými jedincami majú deti obvykle mierny priebeh ochorenia
bez typického záchytu leukopénie a lymfopénie(33,58). Akokoľvek,
vzhľadom na relatívne malé zastúpenie detí v publikovaných
kohortách jednoznačné závery nemožno stanoviť.
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Parametre špecifickej celulárnej imunity a Covid-19

Na základe súčasných vedomostí hrajú T-lymfocyty centrálnu úlohu pri odpovedi a obrane proti koronavírusom. Napriek
tomu však detailnejšie analýzy laboratórnych parametrov tejto časti imunity nachádzame len v malej časti publikovaných
prác. Z hľadiska zmien sú práve T-lymfocyty najčastejšie
postihnuté a modifikované pri infekcii Covid-19(39,49). V skupine 752 pacientov s Covid-19 autori porovnali namerané hodnoty základných populácií a subpopulácií T-lymfocytov (CD3+,
CD4+, CD8+) s normálnymi hodnotami pre čínsku populáciu.
Počet CD3+ pod 900 bb./mm3, CD4+ pod 500 bb./mm3 a CD8+
pod 300 bb./mm3 identifikoval podskupinu jedincov s rizikom
infekcie Covid-19. Významné rozdiely boli zaznamenané aj
medzi miernymi a ťažkými/kriticky chorými pacientmi v počte
CD4+ a CD8+ T-lymfocytov. Zmeny v počte B-lymfocytov či NK
buniek neboli pozorované(52). V niektorých prácach bol pokles
CD8+ výraznejší v porovnaní so zmenami v počte CD4+ lymfocytov. Výraznejší pokles CD8+ T-lymfocytov bol pozorovaný
najmä v spojitosti s pľúcnym postihnutím a rozvojom pneumónie(32). Na druhej strane časť štúdií našla výraznejšie rozdiely
v počtoch CD4+ pomocných T-lymfocytov(39). Detailnú analýzu
T-bunkového kompartmentu priniesla štúdia so 452 pacientmi s Covid-19, z ktorých malo 286 závažnú formu ochorenia.
Pacienti s ťažkým priebehom mali významne znížený počet
celkových T-lymfocytov, najmä však pomocných CD4+ T-lymfocytov. Zastúpenie naivných T-buniek (CD3+CD4+CD45RA+)
bolo zvýšené pri súčasnom znížení pamäťových foriem týchto
buniek (CD3+CD4+CD45RO+), a to najmä u ťažkých pacientov.
Podobne cytotoxické T-lymfocyty exprimujúce kostimulačnú
molekulu CD28+ (CD3+CD8+CD28+, potrebné na zvládnutie
vírusovej infekcie aj na aktiváciu pomocných T-lymfocytov) boli
významne znížené pri závažných formách ochorenia. Pacienti
s Covid-19 (celkovo ako aj so závažným priebehom) mali zároveň znížené zastúpenie aj regulačných foriem T-lymfocytov
(CD3+CD4+CD25+CD127low+). Zmeny v expresii HLA-DR na
pomocných aj cytotoxických T-lymfocytoch neboli zaznamenané(39). Absolútny počet CD4+ T-lymfocytov môže predpovedať
trvanie vylučovania vírusovej RNA v stolici pacientov s Covid-19.
Čím boli nižšie hodnoty CD4+ T-buniek, tým bola perzistencia
vírusovej RNA v stolici dlhšia(28).
Iba malý počet štúdií analyzovalo aj funkčné zmeny lymfocytov. Qin et al. (2020) nepozorovali významnejšie zmeny vo
funkciách napriek zníženým absolútnym počtom(39). Iná práca
detailne študovala kinetiku imunitnej odpovede vo vzťahu ku klinickým príznakom či vírusovej náloži u jedného pacienta s miernym až stredným priebehom infekcie(45). Istý čas pred zlepšením
klinických príznakov bol zaznamenaný vzostup B-lymfocytov
produkujúcich protilátky, folikulárnych pomocných T-lymfocytov,
aktivovaných CD4+ a CD8+ T-lymfocytov aj špecifických IgG
a IgM viažucich koronavírus. Rýchly vzostup koexpresie HLADR a CD38 na CD8+ T-lymfocytoch (CD38+HLA-DR+CD8+) bol
tiež pozorovaný krátko pred zlepšením klinických príznakov.
Tento typ buniek tvorí a uvoľňuje množstvo antimikrobiálnych
pôsobkov (granzým A a B, perforín)(45). Zaujímavé pozorovanie
priniesla aj analýza expresie NKG2A (inhibičný receptor) na
povrchu NK buniek a CD8+ T-lymfocytov. U pacientov s Covid-19
viedla zvýšená expresia NKG2A k funkčnej inaktivite oboch
populácií buniek. Počas rekonvalescencie došlo okrem zvýšenia celkových počtov CD8+ T-lymfocytov a NK buniek k poklesu
expresie tejto inhibičnej molekuly na ich povrchu. To naznačuje, že pokles expresie tejto molekuly môže predznamenať
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dosiahnutie kontroly nad ochorením a zlepšenie klinického stavu a zároveň môže predstavovať možný terapeutický cieľ(57).
Analýzu markerov exhauscie (vyčerpanosti) lymfocytov (molekula PD-1 a TIM-3) priniesla aj ďalšia štúdia, ktorá ukázala, že
u pacientov s Covid-19 je zvýšená expresia týchto markerov
na povrchu T-lymfocytov. Ich expresia rástla pri posune medzi
asymptomatickým a symptomatickým štádiom infekcie(13).

Imunoglobulíny a Covid-19

Prekvapivo, len v obmedzenom počte publikácií možno nájsť
hodnoty imunoglobulínových izotypov (aj zložiek komplementu)
v tejto skupine pacientov. Qui et al. (2020) nepozorovali žiadne
rozdiely a zmeny v zastúpení jednotlivých izotypov imunoglobulínov (IgG, IgA, IgM) ani základných zložiek komplementu
v tejto skupine pacientov. Neboli zaznamenané žiadne rozdiely
ani medzi miernym a ťažkým priebehom ochorenia, hoci koncentrácie IgM boli nižšie v skupine ťažko chorých pacientov(39).
Istý čas pred zlepšením klinického stavu bol zaznamenaný
logický nárast vírus-špecifických IgG a IgM (45).

Covid-19 a imunodeficiencie

Pacienti s rôznymi formami imunodeficiencií (primárnymi
či sekundárnymi) majú zvýšené riziko vzniku Covid-19 a jeho
následných komplikácií, a to aj v súvislosti s možnou bakteriálnou superinfekciou. U pacientov s rôznymi formami najmä závažných imunodeficiencií je pri kontakte s pacientom
s Covid-19 alebo pri prejavoch akútneho febrilného respiračného infektu (bez ohľadu na kontakt s rizikovou osobou) potrebné
zrealizovať vyšetrenie na SARS-CoV-2. Obzvlášť rizikovými sú
pacienti s T-bunkovými poruchami, atýmiou či ťažkými kombinovanými imunodeficienciami (SCID), ktorí by mali bezodkladne
vyhľadať pomoc špecialistu pri príznakoch infektu. Pri podozrení
na postihnutie dolných dýchacích ciest a pľúc je potrebné zrealizovať zobrazovacie vyšetrenie vzhľadom na odlišnosť klinického priebehu aj závažných infekcií u týchto pacientov. Pri podozrení na závažné formy vrodených porúch imunity je potrebné
bezodkladne pokračovať v diagnostickom algoritme aj ostatných
terapeutických intervenciách pri dodržaní prísnych hygienických
opatrení aj izolácie pacienta.
Pacienti na pravidelnej substitučnej liečbe imunoglobulínmi
musia v nej pokračovať, pričom, ak má pacient primerané koncentrácie IgG v krvi (minimálne > 5 g/l, optimálne > 7 g/l), nie
je indikované zvyšovanie dávky či skrátenie intervalov, keďže

používané prípravky vyrobené z darcovskej plazmy neobsahujú špecifické protilátky proti SARS-CoV-2. Podobne je potrebné
pokračovať v ďalšej chronickej liečbe, ktorú títo pacienti užívajú z dôvodu základného ochorenia aj pridružených komplikácií
(antibiotická profylaxia, rastové faktory, imunosupresívna liečba
a pod.). Preferovanou modalitou substitúcie imunoglobulínov je domáca subkutánna aplikácia bez nutnosti návštevy
zdravotníckeho zariadenia či stacionára. Pacienti liečení intravenóznymi prípravkami môžu byť v tomto období reedukovaní
a prestavení na domácu podkožnú aplikáciu imunoglobulínov.
Pri akejkoľvek zmene stavu, najmä pri podozrení na rozvoj infekcie je potrebné bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho
imunológa(20,42).

Imunointervenčná liečba ako možnosť manažmentu
Covid-19

Terapeutický prístup u pacientov s Covid-19 pozostáva
z kombinácie liekov a postupov zameraných na jednotlivé
aspekty infekcie Covid-19 (tabuľka 2). Väčšina protokolov
spočíva v kombinácii antivirotík (najmä oseltamivir, ganciklovir,
lipinavir/ritonavir, umifenovir, fevipiravir, prípadne experimentálny
liek remdesivir), antimalarík (chlorochín, hydroxychlorochín)
a azalidových antibiotík (azitromycín)(11). Popri tomto
prístupe je zvažovaná aj možnosť použitia anticytokínových
monoklonálnych protilátok (napr. anti-IL1R - anakinra, anti-IL-1
- kanakinumab alebo anti-IL6R - tocilizumab) či JAK inhibítorov
(napr. fedratinib), najmä vzhľadom na asociovanú cytokínovú
búrku s dominanciou tvorby prozápalových molekúl(10,45,50). Tieto
terapeutické možnosti by mali byť určené predovšetkým pre
stredne ťažké a ťažké formy infekcie vyžadujúce hospitalizáciu.
Vzhľadom na pozorované zmeny v imunitnom systéme pri
Covid-19 aj známych mechanizmoch účinku viacerých imunomodulancií možno predpokladať istý efekt (preventívny aj liečebný) niektorých dostupných prípravkov. Možný efekt môže
mať napr. aplikácia zinku, keďže viaceré práce naznačili jeho
efekt pri koronavírusových infekciách. Zinok in vitro inhibuje
RNA-polymerázovú aktivitu aj replikáciu viriónu koronavírusu(44). Katióny zinku preukázali aj schopnosť inhibovať proteázu vírusu SARS-CoV-1(24). Biologicky aktívne polysacharidy
(napr. β-glukány) predstavujú jednu z najskúmanejších skupín
prírodných imunomodulancií s pluripotentnými biologickými
účinkami. Vybrané molekuly pôsobia protizápalovo, inhibujú
tvorbu prozápalových cytokínov a predchádzajú poškodeniu

Tabuľka 2. Súčasný terapeutický prístup v liečbe infekcie Covid-19 vrátane možných doplňujúcich postupov zo skupiny imunomodulancií
Antivirotiká
Antimalariká
Azalidy
Iné

Používané lieky v klinických štúdiách a pozorovaniach
lopinavir/ritonavir; umifenovir; fevipiravir; oseltamivir; ganciklovir; remdesivir
chlorochínfosfát, hydroxychlorochín
azitromycín
plazma od vyliečených pacientov
Prípravky s perspektívou použitia v manažmente (liečba, prevencia)

Cielená imunointervenčná
liečba

Prírodné a syntetické
imunomodulanciá
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Monoklonálne protilátky blokujúce IL-1 (anakinra, kanakinumab)
Monoklonálne protilátky blokujúce IL-6 (tocilizumab)
JAK inhibítory (napr. fedratinib)
Zinok
Biologicky aktívne polysacharidy (β-glukány)
Vitamíny (vitamín D, prípadne vitamín C)
Fytofarmaká (Pelargonium sidoides a i.)
Syntetické imunomodulátory (inozín pranobex, azoximér bromid)
Tradičná čínska medicína
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Tabuľka 3. Návrh základných vyšetrení imunoprofilu u pacientov s Covid-19 a ich význam/interpretácia
Vyšetrenie

Pozorované zmeny

Krvný obraz a diferenciálny leukogram
Koncentrácia imunoglobulínov IgG, IgA, IgM
Koncentrácia zložiek komplementu
Prietoková cytometria v periférnej krvi
Aktivačné markery na povrchu lymfocytov

Poznámka
Diagnostická hodnota, prognostická hodnota –
Záchyt leukopénie, lymfopénie, eozinopénie,
závažnosť stavu, zmena v klinickom stave,
neutrofílie, zmeny počtu trombocytov
nástup zlepšenia
Riziko baktériovej superinfekcie, indikácia na
Záchyt hypogamaglobulinémie
substitúciu imunoglobulínov
(najmä pokles IgG)
Aktivácia komplementu a poškodenie endotelu,
C3, C4, CH50
progresia zhoršenia a pľúcneho poškodenia
Základné populácie a subpopulácie lymfocytov
a NK bunky (CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, Prognóza, riziko závažného priebehu
CD16+CD56+)
Hodnotenie aktivácie imunitného systému
HLA-DR+, CD38+

pľúc v zvieracom modeli(1,7) a zároveň obnovujú nerovnováhu
v cytokínovej sieti podporou tvorby protizápalových a regulačných substancií(9). Medzi ďalšie významné mechanizmy účinku
β-glukánov v protivírusovej obrane patrí podpora funkcie NK
buniek a modulačné účinky na T-lymfocyty(3,5,23). Aj nedávna
štúdia potvrdila pozitívne účinky v liečbe infekcie herpes simplex(46). Možný účinok α-glukánov je tiež uvádzaný v literatúre(12).
Aj niektoré fytofarmaká (napr. extrakt z Pelargonium sidoides)
vykazovali pozitívny inhibičný efekt na proliferáciu koronavírusu(36). Inú alternatívu predstavujú syntetické imunomodulanciá zamerané na moduláciu celulárnej imunity či cytokínovej
siete (napr. inozín pranobex, azoximér bromid). Inozín pranobex
vykazoval v nedávnej štúdii klinický efekt proti spektru respiračných vírusov(2). Niektorí autori zvažovali aj možnosť vybraných
prípravkov čínskej tradičnej medicíny(22,55).

Závery a perspektívy

Imunitná odpoveď na nový koronavírus SARS-CoV-2 spočíva
predovšetkým v odpovedi T-lymfocytov a tvorbe širokého
spektra prozápalových cytokínov. Analýza lymfocytových
populácií a subpopulácií by mohla byť nápomocná ako včasný
skríning rizikového priebehu ochorenia s rozvojom komplikácií
a orgánového poškodenia. Zníženie počtov CD4+ a CD8+
T-lymfocytov, zvýšená tvorba širokého spektra prozápalových
cytokínov a chemokínov aj zníženie funkcie regulačných

T-lymfocytov prispieva k excesívnej zápalovej odpovedi
(tzv. cytokínová búrka) so stratou kontroly nad poškodzujúcou
imunitnou odpoveďou a rozvojom orgánového poškodenia (napr.
pľúc). Okrem spektra laboratórnych abnormalít asociovaných
s nepriaznivou prognózou a priebehom ochorenia (zníženie
albumínu, zvýšenie aminotransferáz, laktátdehydrogenázy,
bilirubínu, kreatinínu, kardiálneho troponínu, D-dimérov, CRP,
IL-6)(29) je potrebné venovať pozornosť vybraným imunitným
parametrom (tabuľka 3). Leukopénia, lymfopénia a eozinopénia
aj iné ukazovatele špecifickej celulárnej imunity by mali byť
pravidelne kontrolované s cieľom monitoringu ochorenia a
predpovede zhoršenia príznakov a rozvoja kritického stavu. Skorá
identifikácia imunitného fenotypu asociovaného s progresiou
ochorenia a komplikáciami by mohla byť nápomocná nielen na
identifikáciu týchto pacientov, ale aj na korekciu terapeutickej
stratégie.

Záver

–– Imunitný systém hrá kľúčovú úlohu v obrane proti novému
koronavírusu, ale aj v následnom rozvoji orgánového poškodenia.
–– Súčasťou imunitnej odpovede je zapojenie ramena nešpecifickej aj špecifickej imunity, pričom pri progresii ochorenia nastáva tzv. syndróm uvoľnenia cytokínov (cytokínová búrka).

výživové doplnky pre deti a dospelých
pre krátkodobé použitie a intenzívnu
podporu imunitného systému, prispievajú
k zníženiu vyčerpania a únavy
Imunoglukan P4H® ACUTE! vo forme
kapsúl obsahuje prírodný Imunoglukan®,
vitamín C a zinok
Imunoglukan P4H® ACUTE! KIDS
v tekutej forme obsahuje prírodný
Imunoglukan®, kombináciu piatich
rastlinných výťažkov, vitamín C a zinok
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–– Štandardným nálezom v imunitnom profile u pacientov s Covid-19 je lymfopénia, eozinopénia, elevácia markerov zápalu
a postihnutie špecifickej celulárnej imunity (celkové T-lymfocyty, pomocné a cytotoxické T-lymfocyty).
–– Pravidelné vyšetrovanie vybraných parametrov imunitného
systému by malo byť štandardnou súčasťou manažmentu pacientov s Covid-19 s následnou korekciou terapeutickej stratégie aj z hľadiska prognózy pacientov vo vzťahu k zmene klinických príznakov infekcie.
–– Pacienti s vrodenými poruchami imunity pokračujú vo svojej pravidelnej liečbe (imunoglobulíny, antibiotická profylaxia,
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Covid-19 a jeho špecifiká pre detský vek
Len k a K apu s tová, O t í l i a Pet rov ičová, M i loš Jeseňá k
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave,
Univerzitná nemocnica Martin

Pandémia novým koronavírusom SARS-CoV-2 postihuje všetky vekové kategórie. Detskí pacienti môžu mať buď
asymptomatický priebeh, alebo z klinických príznakov najčastejšie horúčku, kašeľ alebo príznaky infekcie horných
dýchacích ciest. V literatúre bol zaznamenaný minimálny počet kritických pacientov v detskom veku, mortalita vo vekovej kategórii 10 až 19 rokov je len okolo 0,2 %. Laboratórne vo včasnej fáze ochorenia môže byť počet leukocytov
variabilný, u kriticky chorých pacientov však nachádzame leukopéniu so závažnou lymfopéniou. Z biochemických parametrov je prítomná elevácia CRP, obvykle negativita prokalcitonínu, u kriticky chorých pacientov abnormálne hodnoty svalových, kardiálnych a pečeňových enzýmov, laktátdehydrogenázy. Základným štandardom v diagnostike je
rtg. hrudníka s obrazom pneumónie (najčastejšie bilaterálnej) často aj s pleurálnymi výpotkami. U detí s preukázanou pozitivitou Covid-19 aj bez závažnej klinickej symptomatológie je však vhodnejšie včasné CT vyšetrenie hrudníka. V tomto článku sme sa zamerali na špecifiká Covid-19 v detskom veku. Naším cieľom bolo prispieť k aktuálnej situácii a sprehľadniť dostupné literárne údaje pre pediatrickú verejnosť.
Kľúčové slová: Covid-19, deti, morbidita, mortalita, klinická symptomatológia, laboratórny obraz, zobrazovacie vyšetrenia
COVID-19 and its specifics in children
The pandemic with the new SARS-CoV-2 coronavirus affects all ages. Pediatric patients may have either an asymptomatic course or, most commonly, clinical signs of fever, cough, or symptoms of upper respiratory tract infection. In the
literature, only a minimum number of critical patients in childhood have been reported; mortality in the age range from
10 to 19 years is only about 0.2%. In the early stages of the disease, the number of leukocytes may be variable, but
in critically ill patients we find leukopenia with severe lymphopenia. Among biochemical parameters we usually find
elevation of CRP and negativity of procalcitonin. In critically ill patients we can find abnormal values of muscle, cardiac and liver enzymes, lactatedehydrogenase. The basic standard in diagnosis is chest X-ray with pneumonia (usually bilateral), usually with pleural effusions. However, in children with proven COVID-19 positivity without severe clinical symptomatology, early CT examination of the chest is preferable. In this article we looked at the specificities of
COVID-19 in childhood. Our aim was to contribute to the current situation and to make the available literature data for
the pediatricians more clear.
Keywords: COVID-19, children, morbidity, mortality, clinical symptomatology, laboratory picture, imaging tests
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 83-86

Úvod

Od decembra 2019 sme vo svete zaznamenali nákazu novým
koronavírusom typu SARS-CoV-2. Odvtedy k začiatku apríla
2020 toto ochorenie postihlo celosvetovo približne 1 200 000
jedincov s rekonvalescenciou asi v 228 000 prípadoch(2). Primárnym epicentrom nákazy bolo mesto Wu-chan v Číne. Názov
koronavírus je odvodený z latinského slova corona, v preklade
koruna, čo symbolicky označuje mikroskopický obraz vírusu.
Prvýkrát bol tento názov použitý v roku 1968 s cieľom pomenovať novú skupinu vírusov(1). Koronavírusy patria do veľkej rodiny
RNA vírusov, ktoré infikujú cicavce (vrátane ľudí) a vtáky. Okrem
už vyššie spomínaného SARS-CoV-2do tejto skupiny vírusov
patria aj vírusy v minulosti spôsobujúce epidémie MERS (Middle
East Respiratory Syndrome) a SARS (Severe Acute Respiratory
Syndrome).Infekcia SARS-CoV-2 spôsobuje u ľudí ochorenie
známe ako Covid-19, ktoré sa prejavuje najčastejšie horúčkou,
kašľom a pocitom dušnosti. Postihuje všetky vekové kategórie,
2/2020

u dospelých jedincov má však závažnejší priebeh. Ochorenie sa
šíri kvapôčkovou infekciou a je vysokonákazlivé. Kazuistiky detských pacientov sú obvykle spojené s pozitívnou epidemiologickou anamnézou na toto ochorenie v rodine. Komunitné šírenie
u detí v kolektívoch zaznamenané nebolo(5). Nebol dokázaný
prenos infekcie transplacentárne, avšak prenos z nakazenej
matky na novorodenca je možný(23). Inkubačná lehota u detí
je obvykle 3 až 5 dní od expozície, najkratšia 1 deň, najdlhšia
14 dní(3), rovnako je to u dospelých pacientov.

Klinická manifestácia u detí

Ochorenie môže postihovať deti v každom veku. Väčšina detí
má ľahký priebeh a dobrú prognózu. Mortalita u nakazených detí
vo veku 10 až 19 rokov je podľa dostupných údajov 0,2 %, u tých
pod 10 rokov úmrtie zaznamenané nebolo(22). To však nevylučuje ich úlohu ako potenciálnych šíriteľov ochorenia a zvyšuje
význam karanténnych opatrení aj v tejto skupine pacientov.
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Deti s ochorením Covid-19 môžu byť:
1. asymptomatické;
2. môžu mať horúčku, suchý kašeľ, únavu a niektoré príznaky
z horných dýchacích ciest (nádcha, obturácia nosa), tieto príznaky sa nelíšia od príznakov v dospelom veku;
3. môžu mať gastrointestinálne príznaky – brušný diskomfort,
nauzeu, vracanie, hnačku.
Prehľadné zhrnutie klinických príznakov u detí priniesla
štúdia z Detskej nemocnice vo Wu-chane, kde opísali klinické príznaky na 171 deťoch s potvrdenou infekciou Covid-19
(tabuľka 1)(20).
Dojčatá a novorodenci s ochorením Covid-19:
1. Ochorenie v tejto vekovej kategórii je veľmi raritné, úmrtia
neboli zaznamenané. V jednej štúdii bolo zaznamenaných 9
detí vo veku 1 až 11 mesiacov, z toho štyria pacienti mali horúčku, dvaja mali príznaky infekcie horných dýchacích ciest,
jeden bol asymptomatický a u dvoch neboli známe informácie týkajúce sa klinického priebehu. Žiadne dieťa nevyžadovalo pľúcnu ventiláciu ani hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti. Všetci mali pozitívnu rodinnú anamnézu na
výskyt ochorenia(18).
Tabuľka 1. Klinická charakteristika Covid-19 v pediatrickej
populácii(20)
Charakteristika
Hodnota
Vek
6,7 roka (1 deň – 15 rokov)
(medián, minimum - maximum)
Veková distribúcia (%)
< 1 rok
18,1 %
1 – 5 rokov
23,4 %
6 – 10 rokov
33,9 %
11 – 15 rokov
24,6 %
Pohlavie (%)
Muži
60,8 %
Ženy
39,2 %
Príznaky v čase stanovenia diagnózy (%)
Asymptomatický priebeh
15,8 %
Infekcia horných dýchacích ciest 19,3 %
Pneumónia
64,9 %
Epidemiologická anamnéza (%)
Pozitívna anamnéza v rodine
90,1 %
Neidentifikovateľný zdroj infekcie 8,8 %
Kontakt so suspektným prípadom 1,2 %
Klinické príznaky (%)
Kašeľ
48,5 %
Faryngálnyerytém
46,2 %
Horúčka
41,5 %
Trvanie horúčky
3 dni (1 – 16 dní)
(medián, minimum – maximum)
Najvyššia nameraná teplota
počas hospitalizácie
< 37,5 °C
58,5 %
37,5 – 38 °C
9,4 %
38,1 – 39 °C
22,8 %
˃ 39 °C
9,4 %
Hnačka
8,8 %
Únava
7,6 %
Nádcha
7,6 %
Vracanie
6,4 %
Tachypnoe pri prijatí
28,7 %
Tachykardia pri prijatí
42,1 %
Saturácia kyslíka < 92 % počas
2,3 %
hospitalizácie
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2. Podľa štúdie s 9 tehotnými ženami s potvrdenou pneumóniou
Covid-19 novorodenci môžu byť nakazení infekciou pri kontakte s pozitívnou matkou, transplacentárny prenos nebol dokázaný. V štúdii uvádzajú aj kazuistiku novorodeneckého pacienta s Covid-19 už vo veku 30 hodín po narodení(6).
3. Diagnóza Covid-19 u novorodencov by mala spĺňať nasledujúce kritériá:
a) najmenej 1 klinický symptóm z nasledujúcich: nestabilná
telesná teplota, hypoaktivita, resp. slabé sanie, tachypnoe;
b) rtg. hrudníka s prítomnými abnormalitami – unilaterálna,
		 resp. bilaterálna pneumónia, obraz tzv. bielych pľúc;
c) potvrdená infekcia Covid-19 u blízkeho kontaktu (rodič,
zdravotník atď.);
d) kontakt s osobou s podozrením na Covid-19.
4. Novorodenec s potvrdenou infekciou Covid-19 by mal byť liečený na jednotke intenzívnej starostlivosti(15).

Pomocné laboratórne vyšetrenia

1. Krvný obraz:
–– Vo včasnej fáze ochorenia môže byť normálny, mierne zvýšený alebo aj mierne znížený počet leukocytov(11,12,14,19).
–– V diferenciálnom rozpočte môže byť absolútny počet neutrofilov normálny alebo mierne zvýšený, v menšej miere pacientov býva znížený(11,14). Absolútny počet lymfocytov
môže byť tiež rôzny, u kriticky chorých detí však boli pozorované významne znížené hodnoty, čo je v korelácii s nálezmi u dospelých pacientov(12,19). V detskej populácii ide však
len o malé percento pacientov (okolo 3 %) v porovnaní s dospelou populáciou (80 %)(17,21). Hodnoty lymfocytov môžu korelovať so závažnosťou ochorenia, ale u veľmi malých detí
sa lymfopénia ani nemusí vyskytnúť v dôsledku nezrelosti ich
imunitného systému a rozdielnej imunitnej odpovede v porovnaní s dospelými jedincami(7,9). Navyše u malých detí je fyziologicky celkový počet lymfocytov vyšší v porovnaní so staršími deťmi, a preto sa lymfopénia nemusí objaviť.
–– Počet trombocytov môže byť mierne znížený, ale aj zvýšený(14).
2. Cytometrický obraz:
–– Môže byť znížené percentuálne zastúpenie CD16+56+lymfocytov (NK buniek) a zvýšené percentuálne zastúpenie
CD3+, CD4+ a CD8+ T-lymfocytov. Zvýšené hodnoty CD4+
T-lymfocytov môžu naznačovať nadmernú aktiváciu imunitného systému, čo môže viesť k fatálnym poruchám imunity(14).Tieto výsledky sú v kontraste s pozorovaním poklesu
celkových T-lymfocytov a ich subpopulácií u dospelých aj
starších ľudí.
3. Zápalové markery:
–– U väčšiny chorých detí bola zaznamenaná elevácia C-reaktívneho proteínu a negativita prokalcitonínu(4,14,19).Pozorovaná bola aj zvýšená sedimentácia erytrocytov. Naopak, u niektorých chorých detí bol prokalcitonín elevovaný(14).
Jeho zvýšené hodnoty boli pripisované skôr bakteriálnej superinfekcii, než je to pri iných vírusových ochoreniach(10,19).
U kriticky chorých pediatrických pacientov, u ktorých trvalo
ochorenie viac ako 20 dní, boli pozorované aj zvýšené koncentrácie cytokínov: interleukínu-6 (IL-6), interleukínu-10
(IL-10) a interferónu gama (IFN-γ)(14).
4. Biochemické parametre:
–– Najčastejšie sa vyskytla elevácia laktátdehydrogenázy
a hepatálnych enzýmov. U niektorých chorých detí boli aj
zvýšené hodnoty svalových enzýmov(12,14,19).
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Pomocné zobrazovacie vyšetrenia v detskom veku

Väčšina publikovaných prípadov pediatrických pacientov
s Covid-19 mala mierny priebeh, preto natívna rtg. snímka
hrudníka často detailne nezobrazila rozvíjajúce sa pľúcne zmeny. V kritickejších prípadoch však už bol zaznamenaný obraz
unilaterálnej alebo bilaterálnej pneumónie aj s obrazom zníženej transparencie tzv. bielych pľúc(14,19). Riešením problému
oneskorenej diagnostiky môže byť včasná realizácia CT vyšetrenia hrudníka u všetkých pozitívnych detí s Covid-19, ktoré
môže zobraziť začínajúcu pľúcnu patológiu aj pri nevýznamnej
klinickej symptomatológii(19). Podľa výsledkov v jednotlivých
kazuistických prípadoch boli pozorované unilaterálne alebo bilaterálne subpleurálne konsolidácie a zatienenia obrazu
mliečneho skla (GGO, ground glass opacity) s „halo“ znakom
(obrázok 1). Pleurálne výpotky sa môžu aj nemusia vyskytnúť.
Tieto zmeny boli zaznamenané u viac ako 50 % pediatrických
pacientov(12,14,18,19). Podobné nálezy sú opisované aj u dospelých
pacientov(8,13).

denného kumulatívneho indexu (DCI, daily cumulative index)
sa neustále menia(2).
Podľa jednotlivých štúdií je globálna miera mortality na
Covid-19 3,4 %. V porovnaní s tým na bežnú chrípku umrie
každoročne 1 % infikovaných jedincov(15). Na základe viacerých
štatistík je ochorenie rizikovejšie pre mužské pohlavie (2/3 nakazených sú muži), jedinci starší ako 60 rokov (viac ako 80 % nakazených) a jedinci s chronickými ochoreniami – kardiovaskulárne,
metabolické, nádorové ochorenia (viac ako 75 % nakazených).
Vo vyšších vekových skupinách a u jedincov s komorbiditami je
aj vyššia miera mortality (tabuľka 2 a 3)(22).

Obrázok 1. A. 10-mesačné dievča; rtg. obraz konsolidácie
a pleurálneho výpotku; CT obraz zatienenia obrazu mliečneho skla
v oboch pľúcnych lalokoch. B. 8-ročný chlapec; rtg. obraz „bielych
pľúc“; CT obraz zatienenia typu mliečneho skla v oboch pľúcnych
lalokoch(14)

Včasná identifikácia kritických prípadov

Deti s pozitívnou epidemiologickou anamnézou kontaktu s jedincom so závažnou formou infekcie Covid-19 alebo
s chronickými chorobami (vrodené vývojové ochorenia srdca
a dýchacích ciest, bronchopulmonálna dysplázia, anémia ťažkého stupňa, malnutrícia ťažkého stupňa) alebo deti s vrodenými a získanými poruchami imunity patria do rizikovej skupiny.
V prípade, že spĺňajú nasledovné kritériá, je možné, že u nich
bude mať infekcia závažný až kritický priebeh(14):
–– Dyspnoe – pokojový počet dychov: viac ako 50/minúta (vek:
2 mesiace – 12 mesiacov), viac ako 40/minúta (vek: 1 – 5 rokov), viac ako 30/minúta
–– Pretrvávajúca horúčka 3 – 5 dní;
–– Poruchy vedomia (letargia, spavosť, zhoršená mentálna odpoveď);
–– Abnormálne hodnoty svalových, kardiálnych a pečeňových
enzýmov, laktátdehydrogenázy;
–– Nevysvetliteľná metabolická acidóza;
–– Nálezy bilaterálnych alebo multilobárnych infiltrácií, pleurálnych výpotkov na zobrazovacích vyšetreniach alebo
rýchla progresia stavu za veľmi krátky čas;
–– Dojčatá mladšie ako 3 mesiace.
–– Mimopľúcne komplikácie;
–– Koinfekcia s inými vírusmi alebo baktériami

Tabuľka 2. Mortalita na Covid-19 podľa veku(22)
Mortalita na Covid-19 podľa veku
Vek (roky)
Mortalita (%)
80 a viac
14,8
70 – 79
8
60 – 69
3,6
50 – 59
1,3
40 – 49
0,4
30 – 39
0,2
20 – 29
0,2
10 – 19
0,2
0–9
0

Diferenciálna diagnostika

Treba odlíšiť iné vírusové ochorenia (chrípka, parachrípka,
respiračný syncyciálny vírus, adenovírus, ľudský metapneumovírus, rinovírus, SARS koronavírus), ochorenia spôsobené atypickými patogénmi (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila
pneumoniae) a typické bakteriálne ochorenia horných a dolných
dýchacích ciest(12).

Morbidita/mortalita naprieč vekovými kategóriami

Tabuľka 3. Mortalita na Covid-19 v súvislosti s komorbiditami(22)

Od prvého prípadu objavenia a potvrdenia infekcie Covid-19
ubehli takmer 4 mesiace. Odvtedy k začiatku apríla 2020 toto
ochorenie postihlo celosvetovo približne 1 200 000 jedincov
s rekonvalescenciou asi v 228 000 prípadoch. Smrť bola potvrdená v takmer 60 000 prípadoch, pričom najvyššia mortalita
bola štatisticky zaznamenaná v krajinách Taliansko, Španielsko,
Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Irán a Čína. Jednotlivé čísla
2/2020

Mortalita na Covid-19 v súvislosti s komorbiditami
Komorbidity
Mortalita (%)
Kardiovaskulárne ochorenia
10,5
Diabetes mellitus
7,3
Chronické respiračné ochorenia
6,3
Nádorové ochorenia
5,6
Bez komorbidity
0,9
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Záver

Pandémiu spôsobenú novým koronavírusom Covid-19 už
dnes môžeme považovať za jednu z najhorších v histórii modernej spoločnosti. Deti sú obvykle ohrozené infekciou pri kontakte
s nakazeným jedincom (najčastejšie členovia rodiny). Vo všeobecnosti môžeme povedať, že ochorenie má u detí miernejší
priebeh a asi pätina jedincov je asymptomatická. Vzhľadom na
relatívne častejší asymptomatický priebeh sú deti potenciálnym
zdrojom nákazy pre iných, napr. starých rodičov. V detskej populácii nebolo zaznamenaných veľa úmrtí. K tým došlo obvykle
u detí s pridruženou komorbiditou. Detský vek je spojený s rýchlou rekonvalescenciou jedinca. Laboratórne a rtg. nálezy sú
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dostupné po dobu 6 mesiacov.
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Covid-19: Gravidita a riziko prenosu
na plod
Veron i k a Kučeravá, Ja na Ba k a lová
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave,
Univerzitná nemocnica Martin

V decembri 2019 došlo v Číne k postupnému šíreniu nového koronavírusu, ktoré v nasledujúcich mesiacoch vyústilo
do celosvetovej pandémie a prinieslo aj otázky týkajúce sa rizík infekcie pre tehotné ženy s prenosom vírusu na ich
plod. Doposiaľ nebol potvrdený prenos vírusu z matky na plod vertikálne ani prenos cez materské mlieko. Tento článok prináša súhrn informácií publikovaných v odbornej literatúre, týkajúci sa danej problematiky.
Kľúčové slová: Covid-19, SARS-CoV-2, nový koronavírus, gravidita, vertikálny prenos
COVID-19: Pregnancy and risk of vertical transmission
The outbreak of the new Coronavirus in China in December 2019 and subsequently in various countries around the
world has raised concerns about the possibility of vertical transmission of the virus from mother to foetus. Up to now,
the vertical transmission of novel coronavirus from mother to foetus and through the mother milk has not yet been confirmed. The present article aimed to review published literature regarding this topic.
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, novel Coronavirus, pregnancy, vertical transmission
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 89-91

Úvod

Narastajúci počet pacientov infikovaných novým koronavírusom (SARS-CoV-2) je aktuálne už v rozsahu celosvetovej pandémie. S jeho šírením vznikajú aj obavy z možného negatívneho vplyvu na zdravie tehotných žien a potenciálny vertikálny
prenos na plod či novorodenca. V období posledných 20 rokov
zapríčinili SARS-CoV a MERS-CoV celosvetovo infikovanie
viac ako 10 000 osôb a spôsobili tak lokálne epidémie. Mortalita
SARS-CoV bola priemerne 10 %, pričom u tehotných predstavovala 25 %, v prípade MERS dokonca 37 %. Tehotné ženy sú
všeobecne považované za citlivú populáciu a majú vyššiu
pravdepodobnosť vzniku komplikácií. Vírusová pneumónia
v gravidite je jednou z najčastejších príčin smrti v tejto populácii
celosvetovo. V čase aktuálnej pandémie vzniká otázka, či infekcia novým koronavírusom (Covid-19) má u tehotných závažnejší
priebeh v porovnaní s bežnou populáciou, a takisto, či táto infekcia môže byť prenesená z matky na dieťa počas tehotenstva,
resp. v perinatálnom období.

Infekcia Covid-19 u tehotných žien a novorodencov

V americkej štúdii zahŕňajúcej 38 gravidných žien s Covid-19
neboli potvrdené žiadne prípady prenosu z matiek na ich
plody. Všetky testované novorodenecké vzorky boli negatívne(10). V retrospektívnej štúdií z Číny sa 9 gravidným ženám
s potvrdenou infekciou Covid-19 narodili živí novorodenci, nebol
zaznamenaný pôrod mŕtvonarodeného dieťaťa. Štyria pacienti
boli narodení v hraničnom termíne – v 36. gestačnom týždni. Ani
u jedného novorodenca nebola pozorovaná po pôrode závažná
asfyxia, pričom Apgarovej skóre bolo v piatej a v desiatej minúte 9-10. Všetci novorodenci boli testovaní, pričom sa odoberali
vzorky z plodovej vody, materského mlieka, pupočníkovej krvi
2/2020

a výteru z orofaryngu novorodenca – všetky testy boli negatívne.
Klinické charakteristiky infekcie Covid-19 u gravidných žien boli
podobné príznakom u negravidných dospelých žien s infekciou
Covid-19(3).
Ďalšie 3 prípady nakazených tehotných žien boli hlásené
z nemocnice v Tchung-ťi v Číne. Vek žien sa pohyboval v rozmedzí 30 – 34 rokov. Prvá pacientka s hypotyreózou bola prijatá
s anamnézou febrilného stavu. Na CT vyšetrení hrudníka boli
verifikované bilaterálne pľúcne infiltráty. Pozitivita nového koronavírusu bola potvrdená z orofaryngálneho výteru a zo stolice.
Testované bolo aj materské mlieko, vaginálny hlien a placenta –
všetky s negatívnym výsledkom. Novorodenec sa narodil sekciou v 40. gestačnom týždni s normálnou pôrodnou hmotnosťou.
Vzorky dieťaťa odobraté z krvi, pupočníka a orofaryngálneho
výteru boli negatívne. Druhou pacientkou bola 34-ročná žena
bez komorbidít, u ktorej sa v 37. gestačnom týždni gravidity
rozvinula horúčka, a na CT hrudníka bol takisto nález zodpovedajúci bilaterálnej bronchopneumónii. Orofaryngálny výter
deň pred pôrodom bol pozitívny. Dieťa sa narodilo sekciou v 38.
gestačnom týždni s dobrým výsledkom Apgarovej skóre. Rovnako u tohto novorodenca bolo realizované testovanie z krvi, zo
séra, z orofaryngálneho výteru, moču a zo stolice s negatívnym
výsledkom. Tretia pacientka bola 30-ročná žena, u ktorej sa rozvinula gestačná hypertenzia a v 37. gestačnom týždni sa pridružil kašeľ. CT hrudníka preukázalo obraz opacitov mliečneho
skla, lineárnu fibrózu a zväčšenie mediastinálnych lymfatických
uzlín. Pozitivita na Covid-19 bola potvrdená orofaryngálnym
výterom. Dieťa sa narodilo spontánne v 39. gestačnom týždni
s primeraným Apgarovej skóre a rovnako ako u predchádzajúcich novorodencov boli testy negatívne. U žiadnej zo žien sa
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nevyvinula závažná pneumónia ani nedošlo k zhoršeniu stavu,
ktoré by viedlo k smrti. U všetkých troch novorodencov bol perinatálny stav dobrý, bez dôkazu vertikálneho prenosu(6).
Zaujímavým prípadom bola 28-ročná žena hospitalizovaná
v 30. gestačnom týždni, mala febrilný stav. Dva vstupné orofaryngálne výtery boli negatívne, na CT hrudníka však bola verifikovaná subpleurálna konsolidácia pľúcneho tkaniva a opacity mliečneho skla. Až vyšetrenie spúta štyri dni po prijatí bolo
pozitívne na SARS-CoV-2. Následne z indikácie plodu (pokles
pohybovej aktivity) bola realizovaná akútna sekcia. Predčasne
narodené dieťa malo 1 830 gramov, Apgarovej skóre 9 a 10.
Odobrali sa vzorky placenty, plodovej vody, pupočníkovej krvi,
žalúdočnej šťavy a orofaryngálny výter, všetky boli testované
PCR a boli negatívne. Na siedmy a deviaty deň po pôrode bol
realizovaný výter z hrdla matky aj plodu, oba negatívne(12).
Postupne narastá počet publikácií sumarizujúcich väčší
počet pacientov. V marci 2020 Európska pediatrická spoločnosť
publikovala súhrn štúdií pozostávajúci zo 147 tehotných žien
z Číny so suspektnou alebo s potvrdenou infekciou Covid-19
a bolo zistené, že 8 % malo ťažký priebeh a 1 % bolo v kritickom stave. V polovici marca 2020 bola takisto publikovaná
práca čínskych autorov sumarizujúca stav 38 tehotných žien
s verifikovanou pozitivitou na Covid-19. Ani jedna pacientka
nepotrebovala umelú pľúcnu ventiláciu. Liečba po pôrode pozostávala z antivirotickej, antibiotickej terapie a podpornej nazálnej
oxygenoterapie.
Momentálne nie je dostatočné množstvo údajov na to, aby
bolo možné rozoznať iné, špecifickejšie prejavy u tehotných
infikovaných žien v porovnaní s bežnou populáciou. V porovnaní s infekciou SARS-CoV-1 bolo zatiaľ pozorovaných menej
komplikácií u tehotných žien a ich novorodencov. Platí to však
hlavne pre tehotné v treťom trimestri(9).
Klinický obraz je u detí vo všeobecnosti miernejší ako
u dospelých. Čo sa týka novorodeneckého veku, aktuálne je
dostupných niekoľko kazuistík novorodencov s potvrdenou
infekciou. V prípade 17-dňového novorodenca sa infekcia prezentovala horúčkou, kašľom a vracaním, druhým prípadom bolo
5-dňové dieťa s horúčkou a tretím 36-hodinový novorodenec,
ktorý bol asymptomatický. Matky všetkých troch detí boli takisto
infikované, testovanie ich novorodencov však bolo oneskorené,
preto nebolo možné definovať, či k nákaze došlo pri pôrode alebo ešte počas tehotenstva(10,12).
Dôležitým ukazovateľom je fakt, že stav doteraz známych
pozitívnych novorodencov bol podľa posledných publikácií stabilizovaný, bez rozvoja komplikácií(1).
Iná publikácia opisuje prípady štyroch novorodencov narodených v termíne matkám s verifikovanou infekciou. Všetci boli
narodení sekciou, aby sa predišlo perinatálne vzniknutej infekcii.
Dve z týchto detí mali po narodení tranzientný spontánne zregredovaný exantém, lokalizácia a charakteristika neboli uniformné,
preto sa nedá predpokladať súvis s infekciou. Iné závažnejšie
príznaky neboli zaznamenané. Deti neboli dojčené, prospievali.
Prítomnosť koronavírusu vo vzorke z výteru z orofaryngu nebola dokázaná, štvrté dieťa nebolo vyšetrené pre nesúhlas rodičov. Vertikálny prenos sa rovnako ako v ostatných prípadoch
nepotvrdil. Autori však poukazujú na potrebu rozšírenia spektra
testovaných vzoriek. Ideálne by bolo okrem najčastejšie realizovaného výteru z orofaryngu pridať k diagnostike vyšetrenie
vzoriek plodovej vody, placenty, pupočníka, krvi novorodenca,
žalúdočnej šťavy a výteru z rekta(4,5).
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Problematika vertikálneho prenosu SARS-CoV-2

Existuje niekoľko štúdií zaoberajúcich sa potenciálnym vertikálnym prenosom nového koronavírusu na novorodenca. Hoci
v prípade ochorení SARS-CoV-1 a MERS nebol pozorovaný
vertikálny prenos, pri iných vírusoch, napr. víruse chrípky H1N1
alebo respiračnom syncyciálnom víruse takýto transport dokázaný bol. Na základe doterajších informácií sa zdá, že v prípade
nového koronavírusu nebol zaznamenaný dôkaz vertikálneho
prenosu u gravidných žien s potvrdenou infekciou v treťom trimestri. Nevieme zatiaľ vylúčiť, či existuje vnútromaternicový vertikálny prenos počas prvého a druhého trimestra
vzhľadom na dĺžku trvania tejto pandémie(3). Negatívny výsledok
PCR z pupočníka a placenty síce podporuje hypotézu o nepravdepodobnom vertikálnom prenose, možnosť však nie je definitívne vylúčená. Jedným z dôvodov je možnosť falošnej negativity výsledku v prípade nízkej vírusovej dávky, keď je limitovaná
detekcia. Druhým dôvodom môže byť asymptomatickosť tehotnej v skorom štádiu ochorenia, keď nemožno vylúčiť virémiu,
a tak ani in utero infekciu v tomto období(11).
Zatiaľ nie je zaznamenaný ani prípad prenosu dojčením.
Hoci v materskom mlieku nebola prítomnosť vírusu dokázaná, čínskym matkám nebolo odporúčané ihneď po narodení
dieťa dojčiť najmä v rámci dodržania všeobecných epidemiologických opatrení zahŕňajúcich elimináciu kontaktu pozitívnej
matky s dieťaťom počas 14 dní(8). Predbežné stanovisko Únie
európskych neonatologických a perinatologických spoločností (UENPS) vychádza zo skúseností a odporúčaní talianskych
lekárov a rozlišuje dva typy situácií. Prvou je, ak matka s pozitivitou COVID-19 je asymptomatická alebo paucisymptomatická – vtedy je tzv. rooming – in prípustný a priame dojčenie možné, avšak za predpokladu dodržania striktných preventívnych
opatrení. Druhou situáciou môže byť COVID-19 pozitívna matka, ktorej zdravotný stav je závažný a teda sa o novonarodené
dieťa nie je schopná samostatne postarať. V takomto prípade je
novorodenec kŕmený čerstvým odstriekaným materským mliekom, bez potreby jeho ďalšej úpravy. Stanovisko UENPS môže
byť do budúcna ešte predmetom ďalších diskusií a možných
zmien v súvislosti so stúpajúcim trendom najnovších publikácií
a klinických skúseností(2).

Špecifiká a riziká infekcie v skupine tehotných

Počas tehotenstva prechádza maternálny imunitný systém
veľkými zmenami s cieľom nastavenia a udržania tolerancie
voči alogénnemu plodu so súčasným udržaním schopnosti
brániť sa proti mikrobiálnym nástrahám. Imunostatus matiek
prechádza aktívnymi zmenami a adaptáciami na zmeny počas
rastu a vývoja plodu v priebehu jednotlivých gestačných štádií, od proinflamačného štádia (potrebného na implantáciu
a placentáciu) v prvom trimestri cez antiinflamačné štádium
(potrebné pri fetálnom raste) v druhom trimestri k opätovnému
proinflamačnému štádiu v treťom trimestri (príprava iniciácie
pôrodu). Vzhľadom na to, že Covid-19 je novovzniknutý vírus,
je možná nákaza celej populácie – chýba kolektívna imunita.
Tzv. cytokínová búrka, ktorá je súčasťou patomechanizmu
ochorenia (najmä jeho pokročilých foriem), môže u tehotných
spôsobiť závažnejší priebeh aj vyššiu mortalitu v porovnaní
s bežnou populáciou. Zatiaľ síce nie je predpoklad intrauterinnej
infekcie vertikálnym prenosom, plod však môže byť ohrozený aj
zmenami v súvislosti s reakciou matky na prebiehajúcu infekciu
a zápalový proces s ním spojený(7).
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Tehotné ženy môžu mať teda vyššie riziko ťažšieho priebehu,
morbidity alebo mortality v porovnaní s bežnou populáciou, a to
pravdepodobne pre uvedené fyziologické zmeny nastávajúce
počas tehotenstva, t. j. stav relatívnej imunosupresie. Závažnosť a vyššie riziko komplikácií prípadnej vírusovej bronchopneumónie v gravidite vychádza zo známych fyziologických a imunologických zmien, ktorých výsledkom je posun od bunkovej
k humorálne mediovanej imunite(11).
Vzhľadom na to, že novorodenci majú nezrelý imunitný systém, patria do skupiny rizikovej populácie rovnako ako tehotné ženy. Klinický obraz infikovaných môže byť asymptomatický,
mierny alebo aj závažný a tak ako pri iných patologických stavoch býva u novorodenca nešpecifický, t. j. môže byť prítomná termoregulačná instabilita, príznaky respiračného distressu,
nepravidelné dýchanie, letargia, vracanie, hnačky, prípadne
problém s cicaním(13).

Manažment

S cieľom kontrolovať šírenie infekcie je potrebné zintenzívniť
skríning a identifikovať čo najväčší počet infikovaných pacientov. Ambulantné kontroly a sledovanie všetkých tehotných žien
by mali prebiehať v súlade s aktuálnymi epidemiologickými
odporúčaniami. Vhodné je napríklad upraviť ordinačné hodiny, vytvoriť špeciálne priestory na intervencie na jednotlivých
gynekologických a neonatologických pracoviskách, dôsledne
dodržiavať hygienické opatrenia. Neoddeliteľnou súčasťou je aj
príprava a edukácia zdravotníckeho personálu, správne používanie osobných ochranných pomôcok. V jednotlivých zdravotníckych zariadeniach a nemocniciach by potvrdené pozitívne
prípady mali byť, samozrejme, izolované. Takisto je odporučené,
aby boli novorodenci úplne izolovaní od pozitívnych alebo aj
suspektných matiek minimálne na 14 dní. V rámci prevencie
blízkeho kontaktu teda nie je odporučené ani dojčenie. Keďže
nový koronavírus bol detegovaný v peritoneálnej tekutine matky
počas cisárskeho rezu u 28 pacientok, odporúča sa čo možno
najviac skrátiť čas sekcie a minimalizovať kontakt plodu s telovými tekutinami matky. Novorodenci s nešpecifickými symptómami a pozitívnou epidemiologickou anamnézou by mali byť
takisto testovaní(9).
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V rámci skvalitnenia diagnostiky a objektivizácie spôsobu
prenosu ochorenia je ideálne odoberať vzorky čo najväčšiemu
počtu suspektných/infikovaných matiek a ich novorodencov
a okrem klasických nazo- a orofaryngálnych výterov, prípadne
vyšetrenia z periférnej krvi, je vhodné vyšetrenie placenty, plodovej vody, pupočníka, materského mlieka, a to najmä s cieľom
ďalšieho výskumu týkajúceho sa možnosti/nemožnosti vertikálneho prenosu a prenosu dojčením(11).

Záver

–– Informácie z doposiaľ publikovaných niekoľkých desiatok kazuistík tehotných žien naznačujú, že ochorenie spôsobené
novým koronavírusom nevedie k vzniku závažnejších komplikácií v porovnaní napríklad s epidémiou SARS-CoV-1 alebo MERS spred niekoľkých rokov.
–– Súhrn údajov z kazuistík tehotných žien publikovaných od
decembra 2019 do polovice marca 2020 naznačuje, že nový koronavírus môže byť ojedinele príčinou vzniku fetálneho
alebo respiračného distressu, prípadne predčasného pôrodu.
–– Doposiaľ nebol dokázaný prenos vírusu vertikálne z infikovanej matky na plod ani cez materské mlieko.
–– Väčšina novorodencov narodených pozitívnym matkám mala
primerané perinatálne obdobie, nebol zaznamenaný prípad
vertikálneho prenosu.
–– Klinický obraz tehotných žien je podobný klinickému obrazu
netehotných. Aktuálne dáta nepoukazujú ani na zvýšené riziko potratu.
–– Naďalej sú však potrebné ďalšie štúdie a údaje na to, aby
mohol byť vyvinutý efektívny preventívny postup a klinické
stratégie.
Vyhlásenie o bezkonfliktnosti: nemáme potenciálny konflikt
záujmov.
Adresa pre korešpondenciu:

MUDr. Veronika Kučeravá
Klinika detí a dorastu UNM a JLF UK
Kollárova 2, 036 59 Martin
e-mail: veronika.kucerava@gmail.com

7. LIU H., WANG L.L., ZHAO S.J., KWAK-KIM J., MOR G., LIAO A.H. Why are
pregnant women susceptible to viral infection: an immunological viewpoint?
2020. doi:10.1016/j.jri.2020.103122
8. PANAHI L., AMIRI M., POUY S. Risks of Novel Coronavirus Disease (COVID-19) in Pregnancy; a Narrative Review [online]. Mar. 2020.
9. QIAO J. What are the risks of COVID-19 infection in pregnant women? The
Lancet, Mar. 2020, p. 760-762. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30365-2
10. SCHWARTZ D.A. An Analysis of 38 Pregnant Women with COVID-19, Their
Newborn Infants, and Maternal-Fetal Transmission of SARS-CoV-2: Maternal Coronavirus Infections and Pregnancy Outcomes, 2020. doi: 10.5858/arpa.2020-0901-SA.
11. WANG S., GUO L., CHEN L., LIU W., CAO Y., ZHANG J., FENG L. A case report of neonatal COVID-19 infection in China. 2020. doi: 10.1093/cid/ciaa225
12. WANG X., ZHOU Z., ZHANG J., ZHU F., TANG Y., SHEN X. A Case of 2019
novel coronavirus in a pregnant woman with preterm delivery. Feb. 2020. doi:
10.1093/cid/ciaa200
13. ZHU H., WANG L., FANG CH., PENG S., ZHANG L., CHANG H., XIA S. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. Feb.
2020. doi: 10.21037/tp.2020. 02. 06

PEDIATRIA

91

PREHĽADOVÉ PRÁCE

Covid-19 a kardiovaskulárne choroby
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Univerzitná nemocnica Martin

Koronavírusy sú veľká skupina vírusov, ktorá u ľudí spôsobuje infekcie dýchacích ciest, ktoré sú zvyčajne mierne. Nový vírus SARS-CoV-2 infikuje hostiteľské bunky prostredníctvom receptorov ACE2, čo často vedie k pneumónii a súčasne môže spôsobiť akútne poškodenie myokardu. U pediatrických pacientov s vrodenou vývojovou chybou alebo
chronickým ochorením srdca sa dá očakávať ťažší klinický priebeh ochorenia, doteraz publikované dáta však tento
predpoklad nedokladujú. Aj u zdravých detí a mladých dospelých je možný vznik akútnej až fulminantnej myokarditídy, ktorá môže ochorenie výrazne skomplikovať. Počas liečby Covid-19 by sa preto mala venovať osobitná pozornosť
poškodeniu kardiovaskulárneho systému a jeho skorej diagnostike.
Kľúčové slová: Covid-19; kardiovaskulárny systém; vrodené vývojové chyby srdca
COVID-19 and cardiovascular diseases
Coronaviruses are a large group of viruses that cause respiratory infections in humans, which are usually mild. Novel
virus SARS-CoV-2 infects host cells through ACE2 receptors, resulting in pneumonia, as well as is capable of causing acute myocardial damage. Pediatric patients with congenital heart defects or chronic heart disease are expected to have a more severe clinical course of the disease, but the data published so far do not support this assumption.
Acute to fulminant myocarditis is also possible in healthy children and young adults, which can significantly complicate the disease. Therefore, special attention should be paid to cardiovascular damage and early diagnosis during
treatment of COVID-19.
Keywords: COVID-19; cardiovascular system, congenital heart defects
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 93-96

Úvod

Koronavírusy (CoVs) sú veľká skupina obalených ssRNA
vírusov rozšírených u ľudí, iných cicavcov a vtákov.
Používaná klasifikácia z r. 20055 delí CoVs na:
–– Alphacoronaviridae a Betacoronaviridae – prírodné rezervoáre – netopiere, hlodavce, ľudia
–– Gammacoronaviridae a Deltacoronaviridae – prírodné rezervoáre – vtáky
4 typy CoVs sa vyskytujú bežne v populácii:
–– Alphacoronaviridae – HCoV2-229E, HCoV-HKU1
–– Betacoronaviridae – HCoV-NL63 a HCoV-OC43
U ľudí vírusy spôsobujú infekcie dýchacích ciest, ktoré sú
zvyčajne mierne. Bežne cirkulujúce CoVs sú izolované u 4 – 6
% detských pacientov, ktorí sú hospitalizovaní pre akútnu infekciu dýchacích ciest(10). Častejšie postihnutými pacientmi sú pri
bežných CoVs pacienti do 3 rokov veku a pacienti so srdcovou
chybou(3,6,24). V posledných desaťročiach však CoV spôsobili
2 pandémie s vysokou úmrtnosťou. V roku 2003 SARS-CoV
s úmrtnosťou 10 %, v roku 2012 MERS-CoV s úmrtnosťou 37
%(6).
V decembri 2019 bol v čínskej provincii Chu-pej u pacientov so závažnou pneumóniou izolovaný nový typ koronavírusu
nazvaný nCOV-2019. Analýzou genómu bol vírus zaradený do
skupiny betakoronavírusov. Dňa 11. 2. 2020 ho Svetová zdravotnícka organizácia pomenovala ako SARS-CoV-2 spôsobujúci
ochorenie Covid-19.
Zou et al. (2020) zistili, že receptorom pre SARS-CoV-2
v ľudskom tele je receptor pre ACE2 (enzým 2 konvertujúci
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angiotenzín)(28). ACE2 je na membrány viazaná aminopeptidáza, ktorá má významnú úlohu v regulácii kardiovaskulárneho
a imunitného systému. Infekcia SARS-CoV-2 je iniciovaná po
jeho väzbe na ACE2 receptor, ktorého dominantným miestom
expresie sú srdce a pľúca(26), ale aj cievy, obličky a črevá(7). Invázia viriónov do pľúcnych buniek a ich následná replikácia a uvoľnenie z tohto epitelu sú príčinou dominantných respiračných
príznakov(26). U ľudí tento vírus spôsobuje rôzne závažné klinické príznaky (najmä respiračné a gastrointestinálne). Predbežné
dáta naznačujú, že pediatrickí pacienti sú infikovaní rovnako
často ako dospelí pacienti, majú však menšiu pravdepodobnosť
výskytu symptómov a závažnejšieho priebehu(27). Nižšia miera
symptomatickosti pediatrických pacientov sa vysvetľuje tak, že
deti majú menšie množstvo ACE2 receptorov v dolných dýchacích cestách (nižšia vnímavosť pneumocytov na virióny), a tiež
tak, že existuje skrížená reaktivita protilátok proti bežným alfakoronavírusom (najčastejším vyvolávateľom rinofaryngitídy).
Tieto protektívne mechanizmy sú podporené klinickými observáciami, v ktorých sú pediatrickí pacienti menej frekventovane
symptomatickí a majú ľahší priebeh ako starší pacienti s početnými komorbiditami(6).

Kardiovaskulárne aspekty Covid-19

Podľa dostupných údajov úmrtnosť na SARS-CoV zvyšovali komorbidity (najmä ochorenia kardiovaskulárneho systému a diabetes mellitus). Podľa priebežnej analýzy údajov
z 5 prebiehajúcich štúdii v Číne je u infikovaných pacientov
s Covid-19 prevalencia diabetu a hypertenzie rovnaká ako
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v bežnej populácii(11). U pacientov s KVS komorbiditami je
však vyššia pravdepodobnosť závažného priebehu ochorenia pre nižšiu srdcovú rezervu. Štúdie tiež uvádzajú, že
najmenej 8 % pacientov s Covid-19 malo akútne poškodenie srdca. Patogenéza akútneho poškodenia myokardu nie je
známa, ale podľa klinických a laboratórnych údajov o infekcii
Covid-19 aj podľa patogenézy SARS-CoV sa predpokladá viacero mechanizmov(11):
1. priame poškodenie kardiomyocytov viriónmi,
2. vysoká koncentrácia cytokínov (cytokínová búrka),
3. hypoxémia a intracelulárny vstup Ca2+ potenciovaný hypoxiou (spôsobujúci poškodenie a apoptózu kardiomyocytov),
4. nepravidelné vyplavovanie katecholamínov ako dôsledok
psychického stresu pri klinickom priebehu ochorenia,
5. vedľajšie účinky liekov.
Symptómy ochorenia sú závažnejšie u pacientov s koincidujúcim kardiovaskulárnym ochorením ako u zdravých jedincov(26). Myokarditídy asociované s koronavírusmi boli opísané
už v 80. rokoch 20. storočia a odvtedy sú pokladané za menej
časté príčiny tohto ochorenia(16). Za najčastejšie vírusové etiologické agensy myokarditídy sa pokladajú adenovírusy a enterovírusy(13). Pandémia SARS-CoV v roku 2003 nepreukázala
vyššiu incidenciu srdcového poškodenia u PCR pozitívnych
pacientov, epidémia MERS-CoV 2012 v Saudskej Arábii však
bola často asociovaná s akútnou myokarditídou a so srdcovým
zlyhávaním(1).
Je pravdepodobné, že elevácia enzýmov kardiálneho poškodenia u kriticky chorých pacientov s Covid-19 je sekundárna
k respiračnému zlyhaniu a šokovému stavu. Je však nutné
zobrať do úvahy, že Covid-19 pochádza z rodu Coronaviridae,
kde je možná priama infekcia myokardu a akútna až fulminantná
myokarditída(15). Podstatnou informáciou je, že kardiomyocyty
exprimujú receptor pre ACE2(14). Klinický obraz myokarditídy
je nešpecifický a prezentuje sa širokým spektrom príznakov
(od letargie, arytmie až po zlyhanie obehu). Pri podozrení na
myokarditídu sa aj u asymptomatických pacientov odporúča prijatie do nemocnice, až kým sa nestanoví definitívna diagnóza,
pretože stav sa môže rýchlo významne zhoršiť(11). Fulminantná
myokarditída je zriedkavý klinický syndróm so znakmi srdcového zápalu, kardiálnej insuficiencie a s vysokou mierou úmrtnosti
(približne 40 – 70 %)(6). EKG zmeny a zvýšenie troponínov môžu
signalizovať bežiacu myokarditídu. Echokardiografia často preukazuje subklinickú diastolickú poruchu ľavej komory (s vyššou
pravdepodobnosťou potreby mechanickej ventilácie u osôb so
systolickou poruchou a zníženou ejekčnou frakciou)(20).
Potenciálny mechanizmus, akým Covid,-19 spôsobuje
poškodenie myokardu, môže byť tiež cytokínová búrka
indukovaná vírusom(20). Štúdie naznačujú, že pacienti infikovaní
SARS-CoV-2 majú vysoké hladiny interferónu gama (IFN-γ),
interleukínu 1β (IL1-β) a faktora alfa nekrotizujúceho tumor
(TNF-α). V porovnaní s pacientmi, ktorí nevyžadujú liečbu na
JIS, mali tí, ktorí ju vyžadovali, vyššie vstupné koncentrácie
faktora stimulujúceho kolónie granulocytov (G-CSF) a TNF-α.
Zápalové bunky a ich produkty môžu viesť k apoptóze
alebo nekróze buniek myokardu(25). Aktivácia cytokínov
(TNF-α, interleukín-1 a -6) a protilátok proti vírusovým a srdcovým
proteínom môže zhoršiť poškodenie srdca a jeho kontraktilnú
funkciu(11). V štúdii Wu et al. (2020) preukázali spojitosť hladiny
zápalových mediátorov a markerov srdcového poškodenia, kde
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úroveň elevácie markerov srdcového poškodenia (cTnI, CK-MB,
LDH) bola priamoúmerná elevácii zápalovým parametrom
(počet leukocytov, IL-6, CRP)(20). Stav niektorých pacientov
s ťažkou infekciou SARS-CoV2 sa môže rýchlo zhoršiť pri
syndróme akútnej respiračnej tiesne a septickom šoku, ktorý
je nasledovaný fulminantnou myokarditídou. Viac pozornosti by
sa malo venovať pacientom s extrémne zvýšenými hladinami
srdcového troponínu I (cTnI) a novovznikajúcimi arytmiami(9).
Chaomin et al. (2020) vo svojej práci preukázali, že horší
priebeh na jednotkách intenzívnej starostlivosti mali aj tí
pacienti, ktorých hladiny cTnI, CK-MB a LDH neboli pri príjme
do nemocnice patologicky zvýšené, boli však na hornej hranici
normy(20). Doteraz je publikovaná iba jedna kohortová štúdia (8
pacientov), ktorá opisuje priebeh ochorenia u kriticky chorých
pediatrických pacientov, v ktorej bolo vyslovené podozrenie
na možné kardiálne postihnutie, parametre myokardiálneho
poškodenia ani iné vyšetrenia neboli uvedené. U pacientov
vo vážnom až kritickom stave potvrdili eleváciu prozápalových
(IL-1β, IL-6, IL-12, TNF, IFN-γ) a protizápalových (IL-4, IL-10,
IL-13) cytokínov, čo umocnilo predpoklad prítomnosti cytokínovej
búrky u kriticky chorých pacientov(19).
Niektorí z pacientov so závažnejším priebehom ochorenia
vyhľadali primárne lekársku pomoc pre kardiovaskulárne príznaky (palpitácie, tlak na hrudníku) a až sekundárne boli diagnostikovaní na Covid-19(26), 11,8 % pacientov, ktorí umreli na
Covid-19 malo závažné poškodenie myokardu s eleváciou cTNI
alebo resuscitované kardiálne zastavenie. Autori Zheng et al.
(2020) vo svojej práci prezentujú pohľad, že kardiovaskulárne symptómy sú časté a sú dôsledkom systémovej zápalovej
odpovede a dysregulácie imunitného systému, čo v kombinácii
s hypoxiou vyvolanou respiračnou insuficienciou vedie k poškodeniu buniek myokardu(26).
Množstvo receptorov pre ACE2 sa zvyšuje pri liečbe blokátormi systému renín – angiotenzín – aldosterón(14). Liečba inhibítormi ACE (ACEI), blokátormi angiotenzínových receptorov (ARB)
a antagonistami mineralokortikoidového receptora (MRA) sa má
u pacientov s Covid-19 starostlivo zvážiť(26). Pediatrickí pacienti,
ktorí užívajú ACEI alebo ARB (kardiologickí alebo nefrologickí
pacienti), neboli z doterajších dát častejšie infikovaní ani nemali
ťažší priebeh ochorenia ako ostatní pediatrickí pacienti bez liečby. V dospelej populácii vznikla vážna diskusia ohľadne ukončenia, eventuálne výmeny antihypertenzívnej liečby u pacientov
liečených ACEI, ARB a MRA s cieľom znížiť pravdepodobnosť
a závažnosť infekcie. Odborné spoločnosti (European Heart
Association, Slovenská kardiologická spoločnosť) pred týmto
krokom varujú najmä pre riziko destabilizácie základného ochorenia a pre nedostatočnú úroveň dôkazov k takejto závažnej
zmene chronickej terapie(7,12).

Detskí kardiologickí pacienti

Množstvo relevantných dát o kardiovaskulárnom postihnutí
pediatrických pacientov pri infekcii Covid-19 je nízke. Rizikovú skupinu pediatrických pacientov predstavujú z pohľadu detského kardiológa najmä pacienti s vrodenou vývojovou chybou
(VCC), a to pacienti s korigovanou aj s nekorigovanou VCC.
V prvej pediatrickej štúdii z ohniska nákazy v čínskom Wu-chane mali 2 deti (10 %) anamnézu operácie pre atriálny septálny
defekt, jedno dieťa (5 %) malo bližšie nešpecifikovanú atriálnu
tachykardiu a jedno dieťa (5 %) malo na EKG kombináciu AV
bloku 1. stupňa a predsieňových a komorových extrasystol(22).
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Za kritickú skupinu pacientov s VCC sú považovaní tí, ktorí sú
hospitalizovaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti po operačných alebo katetrizačných výkonoch. Sú to najmä pacienti po
komplikovaných srdcových operáciách komplexných VCC. Títo
pacienti často v rámci intenzívnej starostlivosti vyžadujú podanie transfúznych prípravkov aj peritoneálnu dialýzu. Ich imunitný
status býva výrazne kompromitovaný a vyžadujú kombinovanú
antimikrobiálnu liečbu, imunomodulanciá a transfúzie imunoglobulínov (najmä pri chylothoraxe)(8). Pacienti po parciálnej alebo
kompletnej tymektómii pre kardiochirurgickú intervenciu majú
chronicky nižšie počty T-lymfocytov, nebola však preukázaná
klinická relevancia tohto nálezu(18).
U pacientov so závažnými ochoreniami dýchacích ciest
dochádza k zmenám nielen na úrovni respiračného, ale aj
kardiovaskulárneho systému. Bardi et al. (2010) udávajú, že
v značnej časti pacientov bez VCC s akútnymi ochoreniami dolných dýchacích ciest (bronchiolitída, bronchopneumónia) bol
prechodne zvýšený tlak v pľúcnici a jeho výška (stredného aj
vrcholového tlaku podľa echokardiografie) negatívne korelovala so závažnosťou klinického stavu a dĺžkou hospitalizácie(2).
Prospektívnym nástrojom na hodnotenie závažnosti pľúcnej
hypertenzie pri akútne prebiehajúcej infekcii dýchacích ciest
môže byť aj NT-pro-BNP. Jeho koncentrácia v krvi v štúdiách
negatívne korelovala s klinickým stavom a potenciálom uzdraviť
sa u pacientov vo veku 1 – 12 mesiacov pri bronchiolitíde spôsobenej respiračným syncyciálnym vírusom(17).
Pozornosť by sa mala venovať aj potenciálne kardiotoxickým liekom, ktoré sa v empirickej liečbe Covid-19 používajú.
U pacientov liečených Kaletrou (lopinavir/ritonavir) bol zaznamenaný predĺžený intraatriálny prevod aj hypertenzia počas
užívania. Chlorochín a hydroxychlorochín sú zasa asociované
s kardiotoxicitou a potenciálnym rizikom rozvoja toxickej kardiomyopatie, preto je potrebné podrobné sledovanie kardiovaskulárneho systému a pri podozrení na kardiotoxicitu liečbu ukončiť. Oba lieky majú tiež asociáciu s predĺžením QT intervalu, čím
zvyšujú riziko komorových arytmií.
Z dlhodobejšieho hľadiska je nutné myslieť na poznatky, ktoré
naznačujú, že infekcia SARS-CoV u pacientov pri poslednej epidémii viedla k dlhodobej dysregulácii lipidového metabolizmu.
U 25 pacientov v 12-ročnom sledovaní (priemerný vek v čase
infekcie 47 rokov, BMI < 25) došlo k rozvoju dyslipidémie v 68
% prípadov, v 60 % prípadov sa vyskytla porucha glukózovej
tolerancie a v 44 % prípadov boli prítomné iné (bližšie nešpecifikované) kardiovaskulárne abnormality(21).
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Záver

–– Pediatrickí pacienti sú infikovaní rovnako často ako dospelí pacienti, majú však menšiu pravdepodobnosť výskytu
symptómov a závažnejšieho priebehu.
–– Receptorom pre SARS-CoV-2 v ľudskom tele je receptor pre
ACE2, pričom miestom expresie ACE2 receptora sú srdce,
pľúca, cievy a obličky.
–– Symptómy ochorenia sú závažnejšie u dospelých pacientov
s koincidujúcim kardiovaskulárnym ochorením ako u zdravých jedincov.
–– Zvýšené riziko infekcie a komplikácií u pediatrických pacientov s kardiovaskulárnym ochorením je očakávateľné, no doteraz neopísané.
–– Monitorovanie funkcie kardiovaskulárneho systému (vrátane
markerov poškodenia myokardu a NT-pro-BNP) u pediatrických pacientov s Covid-19 má racionálne opodstatnenie, dôkazy o možnej vírusovej myokarditíde sú však nateraz nedostatočné.
–– Pacienti aj s hranične elevovanými hodnotami markerov kardiálneho poškodenia majú byť sledovaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti pre riziko akútneho zhoršenia stavu.
–– Pacienti s extrémne zvýšenými markermi kardiálneho poškodenia sú podozriví z prítomnosti fulminantnej myokarditídy,
ktorá si môže na svoju terapiu vyžiadať až terapiu parakorporálnou podporou.
–– Je nutné myslieť na potenciálnu kardiotoxicitu antivirotík
a antimalarík v liečbe Covid-19.
–– Ukončenie liečby ACEI, ARBs a MRA odborné spoločnosti
neodporúčajú.
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Bližšie informácie

Vykonané registrácie a rezervácie ubytovania zostávajú
v platnosti aj na nový termín.

na www.amedi.sk

V prípade, že sa nového termínu nemôžete zúčastniť, prosím
informujte nás mailom na marketing@amedi.sk
Prosím informujte nás aj v prípade, ak ste sa registrovali a poplatok
ešte nebol uhradený. Potrebujeme mať aktuálny počet registrácií.

Organizačný sekretariát
Ing. Dana Chodasová
A-medi management, s. r. o.
Uhradené poplatky či už za registráciu, alebo za ubytovanie Vám
mobil: 0903 224 625
v prípade zrušenia účasti budú vrátené v plnej výške. Prosím,
e-mail: marketing@amedi.sk
potrebujeme informáciu o zrušení účasti najneskôr do 30.04.
2, 831 01 Bratislava
BližšieBárdošova
informácie
Poplatky budú vrátene postupne, týmto Vás prosíme o trpezlivosť.
tel. 421 2 55 64 72 47

na www.amedi.sk
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Covid-19 a choroby endokrinného
systému
A lena Szökeová, Ja r m i l a Vojt ková, Mat ú š Iga z
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave,
Univerzitná nemocnica Martin

Podľa aktuálnych informácií, infekcia Covid-19 u detí s kompenzovaným chronickým ochorením endokrinného systému prebieha porovnateľne ako u ich rovesníkov. Deti s nedostatočne kompenzovaným diabetom mellitom môžu mať
poruchy imunitného systému a následné zvýšené riziko infekcie. Podľa odporúčaní medzinárodných odborných spoločností je manažment infekcie Covid-19 u pacienta s diabetom mellitom a s adrenálnou insuficienciou v zásade rovnaký ako pri iných akútnych ochoreniach. Aj keď v súčasnosti chýbajú informácie o súvise medzi Covid-19 a následnými endokrinnými poruchami u detí, niektoré aspekty možno predpokladať podľa priebehu epidémie SARS v roku
2003. U dospelých pacientov s touto infekciou boli pozorované niektoré endokrinopatie (centrálny hypokorticizmus, tyreopatie, zmeny koncentrácií pohlavných hormónov, hyperglykémia), z ktorých väčšina bola prechodného charakteru.
Kľúčové slová: Covid-19, diabetes mellitus, endokrinné poruchy
COVID-19 and disorders of endocrine system
According to actual information, COVID-19 infection in children with compensated chronic disease of endocrine system has similar course compared to their peers. Children with poor compensared diabetes mellitus may have disorders
of immune system and increased risk of infection. According to recommendations of international scientific societies,
management of COVID-19 infection in a patient with diabetes mellitus and with adrenal insufficiency is comparable to
other acute diseases. Currently, there is lack of information about an association between COVID-19 and consequent
endocrine disorders in children; however, some aspects may be assumed according to epidemy of SARS in 2003. In
adults with this infection, some endocrinopathies (central hypocorticims, thyreopathies, changes in concentration of
sexual hormones, hyperglycemia) were observed and majority of them were temporary.
Keywords: COVID-19, diabetes mellitus, endocrine disorders
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 98-100

Covid-19 a diabetes mellitus

Ochorenie Covid-19 spôsobené novým koronavírusom
SARS-CoV-2 dosiahlo v priebehu niekoľkých týždňov pandemické rozmery. Zvýšené riziko nakazenia a závažnejšieho priebehu infekcie majú starší ľudia a jedinci s preexistujúcimi ochoreniami (napr. s poruchami imunity, chorobami srdca, obličiek,
s diabetom mellitom a i.). Vzhľadom na krátke trvanie pandémie Covid-19 sú údaje o charaktere infekcie u detí obmedzené,
avšak podľa predbežných správ deti s dostatočne kompenzovaným diabetom mellitom (DM) nemajú odlišný priebeh ochorenia Covid-19 v porovnaní so svojimi rovesníkmi bez diabetu.
Navyše, deti majú vo všeobecnosti miernejší priebeh choroby
v porovnaní s dospelými. Na druhej strane však nedostatočne
kompenzovaný DM býva asociovaný s poruchou imunitného
systému, čo môže prispievať k zvýšenému riziku Covid-19. Podľa Medzinárodnej spoločnosti pre detský a adolescentný diabetes (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, ISPAD) sú odporúčania manažmentu Covid-19 u pacienta
s diabetom mellitom v zásade rovnaké ako pri iných akútnych
ochoreniach (tabuľka 1)(3,5). Podľa správy ISPAD pediatrickí
endokrinológovia v Číne ani v Taliansku do 24. 3. 2020 nezaznamenali prípady Covid-19 u detí s diabetom, ktoré by vyžadovali
hospitalizáciu(4). Zdôrazňuje sa však nevyhnutnosť štandardnej
starostlivosti o pacienta s diabetom, ktorá minimalizuje nutnosť
hospitalizácie a súčasne je pozorovaná častejšia komunikácia
na diaľku medzi lekárom a pacientom, ktorá prispieva k znižovaniu rizika infekcie.
98

Covid-19 a poruchy výživy

Publikované štúdie o priebehu infekcie Covid-19 u pacientov
s obezitou chýbajú. Ako uvádza dokument Európskej endokrinologickej spoločnosti (ESE), podľa aktuálnych klinických
skúseností v niektorých nemocniciach v Španielsku majú mladí
ľudia so závažnou obezitou zvýšené riziko deštruktívnej alveolitídy s respiračným zlyhaním a zvýšené riziko úmrtia(1). Možným
vysvetlením je asociácia obezity so syndrómom spánkového
apnoe, s dysfunkciou surfaktantu a s ventilačnou poruchou.
Na druhej strane, aj pacienti s malnutríciou majú zvýšené
riziko infekcie Covid-19. Samotný priebeh infekcie je spojený so
zvýšenou nutričnou potrebou (následkom závažného zápalového stavu) a k negatívnej energetickej bilancii prispieva aj hyporexia. Jedným z aspektov adekvátneho manažmentu Covid-19
je preto aj zabezpečenie výživy enterálnym alebo parenterálnym
spôsobom(1).

Covid-19 a adrenálna insuficiencia

Dieťa s adrenálnou insuficienciou (napr. kongenitálna
adrenálna hyperplázia, Addisonova choroba, panhypopituitarizmus, stav po dlhodobej liečbe kortikoidmi) má všeobecne mierne zvýšené riziko infekčných ochorení (obrázok 1)(8).
O možnom zvýšenom riziku Covid-19 však u týchto pacientov
zatiaľ nie sú žiadne informácie. Jedincom s adrenálnou insuficienciou je odporúčané, podobne ako pri iných akútnych ochoreniach, zvýšiť dávku hydrokortizónu (minimálne dvojnásobne,
v prípade horúčky trojnásobne)(1,2). Ak nie je možné zabezpečiť
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Tabuľka 1. Odporučenie manažmentu pre pacienta s diabetom mellitom a Covid-19 podľa ISPAD(3,5)
Ak sa pacient cíti chorý, má zostať doma.
Ako postupovať, ak pacient s DM
Ak má pacient horúčku, kašeľ a/alebo ťažkosti s dýchaním, má telefonicky kontaktovať lekára podľa
má symptómy Covid-19?
aktuálnych lokálnych epidemiologických odporúčaní.
Častejšie monitoruj glukózu a ketolátky (v krvi alebo v moči). Cieľová glykémia je 4 – 10 mmol/l a cieľová
ketonémia počas choroby je menej ako 0,6 mmol/l.
Ako manažovať diabetes počas
NIKDY NEZASTAVUJ INZULÍN. V prípade horúčky je zvyčajne potrebné dávku inzulínu zvýšiť.
ochorenia?
Monitoruj a udržiavaj adekvátnu hydratáciu a minerálovú rovnováhu.
Lieč akútne ochorenie a symptómy (horúčku).
Keď pretrváva horúčka, vracanie a/alebo strata hmotnosti (predpoklad zhoršenia dehydratácie a prekrvenia).
Keď pretrváva acetónový zápach, zvýšené ketolátky v krvi > 1,5 mmol/l a pretrvávajú ketolátky v moči
Kedy je nutná urgentná lekárska
napriek zvýšenej dávke inzulínu a zvýšenej hydratácii.
starostlivosť?
Keď je pacient vyčerpaný, zmätený, hyperventiluje (Kussmaulovo dýchanie) alebo má výrazné bolesti
brucha.

perorálny príjem, je nutná hospitalizácia s parenterálnym podaním hydrokortizónu.
Predpokladá sa, že infekcia Covid-19 u detí s inými endokrinnými chorobami má porovnateľný priebeh ako u ich zdravých
rovesníkov a liečba chronického endokrinného ochorenia je rovnaká ako pri inej akútnej infekcii(2).

Obrázok 1. Možné príčiny mierne zvýšeného rizika infekčných
ochorení u pacientov s adrenálnou insuficienciou(8)

Porucha funkcie
neutrofilov a NK buniek

Covid-19 a riziko rozvoja endokrinopatií

Aj keď v súčasnosti chýbajú informácie o súvise medzi
Covid-19 a následnými endokrinnými poruchami u detí, niektoré aspekty možno predpokladať podľa priebehu epidémie SARS
(Severe acute respiratory syndrome) v roku 2003. Pôvodcovia
oboch infekcií patria medzi koronavírusy, ktoré vstupujú do
organizmu naviazaním na ACE2 receptory. Medzi najčastejšie
symptómy oboch ochorení patria respiračné ťažkosti a nešpecifické symptómy podobné chrípke, možné sú však aj iné systémové príznaky vrátane dysregulácie endokrinného systému.
Systémové príznaky možno vysvetliť expresiou ACE2 receptorov nielen epitelovými bunkami pľúc, ale napríklad aj bunkami
proximálneho tubulu obličiek, bunkami myokardu, enterocytmi
a bunkami Langerhansových ostrovčekov pankreasu.
Podľa štúdie čínskych autorov sa počas hospitalizácie až
u dvadsiatich z 39 pacientov so SARS (priemerný vek 47 rokov,
bez anamnézy diabetu a bez liečby kortikoidmi) manifestoval
diabetes mellitus (použitím kritéria hyperglykémie nalačno ≥
7 mmol/l). Pravdepodobnou etiologickou príčinou bola akútna
inzulitída spôsobená koronavírusom, pričom u dvoch pacientov
diabetes pretrval aj po troch rokoch sledovania(13).
V sérach ľudí trpiacich ochorením SARS bol pozorovaný signifikantný rozdiel v koncentráciách niektorých hormónov v porovnaní so zdravou populáciou. Príkladom sú znížené koncentrácie
sérového estrogénu a progesterónu v akútnej aj v rekonvalescenčnej fáze ochorenia. Naproti tomu koncentrácia sérového
prolaktínu, folikulostimulačného hormónu (FSH) a luteinizačného hormónu (LH) bola u pacientov so SARS zvýšená(14). Zvýšenie týchto hormónov v mužskej populácii býva asociované
s hypotestosteronizmom a testikulárnou dysfunkciou, pričom
u mužov so SARS bola pozorovaná degenerácia spermatogénneho epitelu (12). Pravdepodobnou príčinou je prvotná porucha
gonád u pacientov so SARS, ktorá vedie k zníženej sekrécii
pohlavných hormónov a následne k zvýšeniu gonadotropínov(11).
U pacientov so SARS boli v porovnaní so zdravou kontrolou signifikantne znížené sérové koncentrácie trijódtyronínu
a tyroxínu(9) pravdepodobne následkom priameho poškodenia a apoptózy folikulárnych epitelových buniek štítnej žľazy(10). Paradoxne však sérová koncentrácia tyreostimulačného
2/2020

Zvýšené riziko infekcií

Nedostatočná dávka
hydrokortizonu

Asociované autoimunitné
alebo iné ochorenia

Tabuľka 2. Niektoré zmeny endokrinného systému dospelých pacientov s ochorením SARS(6,9, 11,13,14)
Znížené koncentrácie hormónov

Estrogén, progesterón, DHEA,
T3, T4, TSH, kortizol, ACTH

Zvýšené koncentrácie hormónov

Prolaktín, FSH, LH

Iné

Hyperglykémia

hormónu (TSH) u pacientov so SARS nebola spätnoväzobne
zvýšená, ale bola signifikantne nižšia v porovnaní so zdravou
kontrolou(9) (tabuľka 2). Príčina dysregulácie spätnoväzobných
mechanizmov môže byť priamym účinkom koronavírusu na bunky adenohypofýzy, keďže v štúdii z roku 2003 bol koronavírus
identifikovaný priamo v acidofilných bunkách hypofýzy(15). Medzi
ďalšie možné príčiny patrí poškodenie hypoxémiou pri respiračnom zlyhávaní, iatrogénne poškodenie podávaním vysokých
dávok glukokortikoidov alebo poškodenie viacerých spätnoväzobných mechanizmov v jednotlivých reguláciách(7,11).
Imunohistochemickým vyšetrením endokrinných buniek
hypofýz piatich pacientov, ktorí zomreli následkom SARS, bol
v porovnaní s kontrolnou vzorkou zistený signifikantne vyšší počet buniek produkujúcich prolaktín, FSH a LH, zatiaľ čo
počet buniek produkujúcich rastový hormón, TSH a ACTH bol
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signifikantne znížený(11). Tieto nálezy sú v súlade so zistenými
zmenami sérových koncentrácií hormónov.
V rámci štúdie z roku 2005 bola sledovaná funkcia osi hypotalamus – hypofýza – nadobličky u 61 mladých pacientov (priemerný vek 36,5 roka), ktorí prežili SARS a nemali žiadnu endokrinopatiu počas akútnej fázy ochorenia. U 24 pacientov z tejto
skupiny bol vo fáze rekonvalescencie diagnostikovaný centrálny hypokorticizmus (nízka koncentrácia kortizolu a ACTH)
s typickými príznakmi (slabosť, závraty, ortostatická hypotenzia, depresia). Dve tretiny pacientov s hypokorticizmom nemali anamnézu exogénneho podávania glukokortikoidov počas
akútnej infekcie SARS a u väčšiny pacientov došlo k spontánnej
úprave osi v priebehu jedného roka. Okrem toho boli niektorým
pacientom diagnostikované prechodné tyreopatie (centrálna aj
periférna hypotyreóza, subklinická tyreotoxikóza) a znížená koncentrácia dehydroepiandrosterónu(6). Hypokorticizmus a hypotyreóza môžu vysvetľovať častý nález rôznorodých nešpecifických
príznakov v rekonvalescencii po prekonaní SARS, ktoré boli
označované ako post-SARS sickness syndrome.
Aj keď uvedené informácie sú zo štúdií dospelých jedincov,
nedá sa vylúčiť, že podobné patofyziologické zmeny a symptómy sa môžu vyskytnúť aj v detskej a adolescentnej populácii.
V prípade klinických ťažkostí pacientov po prekonaní Covid-19
je preto potrebné predpokladať dysfunkcie aj iných orgánových
systémov okrem respiračného.
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–– Covid-19 u detí s kompenzovaným ochorením endokrinného
systému prebieha porovnateľne ako u ich rovesníkov
–– deti s nedostatočne kompenzovaným diabetom mellitom môžu mať vyššie riziko infekcie Covid-19
–– manažment detí s diabetom mellitom a tiež s adrenálnou insuficienciou je pri infekcii Covid-19 rovnaký ako v prípade iného akútneho ochorenia
–– u dospelých pacientov boli počas ochorenia SARS zistené
endokrinopatie (centrálny hypokorticizmus, tyreopatie, hyperglykémie), ktoré boli väčšinou prechodné
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Covid-19 a respiračné prejavy
a komplikácie
Tomáš T u rč a n , Ma r t i na Dz i a nová, Ivona Bac ma ňá ková
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave,
Univerzitná nemocnica, Martin

Ochorenie Covid-19 je spôsobené novým koronavírusom SARS-CoV-2. Prebieha predominante ako akútna infekcia respiračného traktu. Prenáša sa kvapôčkovou infekciou alebo priamym kontaktom. Inkubačná lehota sa pohybuje
priemerne od 2 do 14 dní. Príznakmi sú obvykle horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dyspnoe, únava. Ochorenie má u väčšiny ľudí ľahký priebeh. U niektorých (hlavne starších a s inými komorbiditami) môže progredovať do pneumónie, akútnej respiračnej tiesne a multiorgánového zlyhania. Miera úmrtnosti sa odhaduje na 2 – 3 %. Diagnóza sa stanovuje
potvrdením vírusu v respiračnom sekréte pomocou RT-PCR, pri vysokom podozrení na Covid-19 a negatívnom výsledku RT-PCR z výteru z nosohltana, CT pľúc predstavuje vysokosenzitívnu metódu na potvrdenie pneumónie. Patogenetická liečba je aktuálne v štádiu výskumu. Prevencia zahŕňa domácu izoláciu podozrivých prípadov a pacientov s miernym priebehom. V závažných prípadoch je potrebná hospitalizácia s nutnosťou oxygenoterapie a prípadne
umelej pľúcnej ventilácie.
Kľúčové slová: Covid-19, SARS-CoV-2, respiračný systém a Covid-19, pneumónia, CT a Covid-19
COVID-19 and respiratory symptoms and complications
The disease COVID-19 is caused by a new coronavirus SARS-CoV-2. The disease predominantly affects respiratory tract. It can be transmitted by inhalation or direct contact. The incubation period ranges from 2 to 14 days. The
symptoms are usually fever, cough, sore throat, breathlessness, fatigue. The disease is mild in most people. In some
(usually the elderly and those with comorbidities), it may progress to pneumonia, acute respiratory distress syndrome
and multi-organ dysfunction. The fatality rate is estimated to range from 2 to 3% (18). Diagnosis is made by demonstration of the virus in respiratory secretions by RT-PCR. If there is a high suspicion for COVID-19 and the negative
result of RT-PCR from nasopharynx, a CT scan of lungs and a bronchoalveolar lavage are the methods with high sensitivity to confirm the diagnosis. Pathogenetic treatment has already been in research. Prevention entails home isolation of suspected cases and those with mild illness. Severe cases should be admitted to hospital to receive oxygen
therapy and advanced oxygen/ventilatory support.
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, respiratory system and COVID-19, pneumonia, CT and COVID-19
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 103-108

Úvod

Koronavírusy (CoVs) predstavujú rozsiahlu skupinu opuzdrených jednovláknových, zoonotických RNA vírusov, ktoré patria
do čeľade Coronaviridae, radu Nidoviridae. Dokážu infikovať
rozličné druhy živočíchov, u ktorých môžu spôsobiť závažné
respiračné, črevné, kardiovaskulárne a neurologické ochorenie.
U ľudí CoVs spôsobujú hlavne respiračné a gastrointestinálne
prejavy, a to od bežného prechladnutia, až po oveľa závažnejšie ochorenia, ako je bronchitída, pneumónia, syndróm akútnej
dychovej tiesne (ARDS), koagulopatia, multiorgánové zlyhanie
až smrť. Ľudské koronavírusy boli tiež spájané s exacerbáciou
chronickej obštrukčnej choroby pľúc, cystickej fibrózy a astmy.
Ochorenie Covid-19 je spôsobené novým koronavírusom
SARS-CoV-2, ktorý sa prvýkrát objavil v meste Wu-chan v Číne
v decembri 2019. Prebieha ako akútna infekcia respiračného
traktu. Genetickým sekvenovaním vírusu sa zistilo, že SARSCoV-2 patrí medzi betakoronavírusy s úzkym vzťahom k vírusu
SARS.
2/2020

U väčšiny ľudí (približne 80 %) má Covid-19 mierny, nekomplikovaný priebeh, ale asi v 14 % sa rozvinie závažné ochorenie
vyžadujúce hospitalizáciu s nutnosťou oxygenoterapie a v 5 %
sa vyžaduje prijatie na jednotku intenzívnej starostlivosti s nutnosťou umelej pľúcnej ventilácie(4,6).
V závažných prípadoch môže byť Covid-19 komplikovaný syndrómom akútnej respiračnej tiesne, sepsou, septickým
šokom, multiorgánovým zlyhaním vrátane renálneho a kardiálneho zlyhania. Rizikové faktory úmrtia predstavujú vyšší vek
a pridružené ochorenia(17).

Epidemiológia a patogenéza

Vzhľadom na stále aktuálnu problematiku a neustále pribúdanie nových prípadov nákazy Covid-19 je ťažké podať ucelený epidemiologický prehľad nakazených pacientov. Doteraz
najväčšiu retrospektívnu štúdiu publikoval Yanuay a kol. v marci 2020, kde boli vyhodnotené epidemiologické charakteristiky
2 143 detských pacientov infikovaných vírusom SARS-CoV-2
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(22). Medián veku pacientov bol 7 rokov, pričom detí do 1 roka
bolo 17,7 %, od 1 do 5 rokov 23 %, od 6 do 10 rokov 24,4 %, od
11 do 15 rokov 19,3 % a od 15 do 18 rokov 15,6 %. Čo sa týka
pohlavia, 56,6 % bolo chlapcov. Podľa priebehu ochorenia bolo
vytvorených 5 skupín:
1. Asymptomatická infekcia (4,4 %): bez akýchkoľvek klinických symptómov, s normálnym rtg. hrudníka a pozitívnym dôkazom RNA SARS-CoV-2.
2. Ľahký priebeh (50,9 %): symptómy akútnej infekcie horných
dýchacích ciest vrátane horúčky, únavy, myalgie, kašľa, bolesti hrdla, nádchy. Pri fyzikálnom vyšetrení prítomná kongescia nosohltana, ale bez posluchového nálezu. Niektoré deti
v tejto skupine mali len gastrointestinálne symptómy – nauzeu, vracanie, abdominálnu bolesť a hnačku.
3. Stredne ťažký priebeh (38,8 %): pneumónia, horúčka a kašeľ, v úvode dráždivý, následne produktívny, ale bez dyspnoe. Niektoré prípady nemuseli mať vážne klinické symptómy, ale na CT pľúc boli prítomné subklinické lézie.
4. Ťažký priebeh (5,2 %): už uvedené symptómy progredujú
približne po 1 týždni, je prítomné dyspnoe a centrálna cyanóza, saturácia krvi kyslíkom je menej ako 92 %.
5. Kritický priebeh (0,6 %): rýchly rozvoj ARDS, niekedy s následným šokom, encefalopatiou, poškodením myokardu alebo so zlyhaním srdca, koagulopatiou a akútnym obličkovým
zlyhaním.
Čo sa týka dospelej populácie v správe Čínskeho centra pre
kontrolu a prevenciu chorôb, ktorá zahŕňala približne 44 500
potvrdených infekcií, bol odhad závažnosti ochorenia nasledovný: ľahký a stredne ťažký priebeh u 81 % všetkých pacientov,
ťažký priebeh u 14 %, čo je podstatne viac ako u detí, a kritický
priebeh u 5 % pacientov (verzus 0,6 % v predchádzajúcej štúdii
pediatrickej populácie). Celková miera úmrtnosti bola 2,3 %(18).

Spôsob prenosu

Ochorenie sa prenáša kvapôčkovou infekciou prostredníctvom kašľania a kýchania od symptomatických pacientov, ale
tiež od asymptomatických ľudí, resp. od ľudí v presymptomatickom štádiu ochorenia. Štúdie ukázali vyššiu kontamináciu koronavírusom v nosovej dutine v porovnaní s hrdlom, pričom nie
je rozdiel v kvantite vírusových častíc medzi symptomatickými
a asymptomatickými jedincami(10,14,20). Pacienti môžu byť infekční, kým trvajú symptómy, dokonca aj počas zotavovacej fázy.
Infikované kvapôčky sa môžu šíriť do vzdialenosti 1-2 metre
a môžu pretrvávať na povrchoch. Vírus dokáže zostať životaschopný za vhodných atmosférických podmienok niekoľko dní,
ale môže byť zničený za menej ako minútu bežne dostupnými
dezinfekčnými prostriedkami. Infikovať sa možno inhaláciou
kvapôčok (prípadne cez očné spojovky) alebo priamym kontaktom s kontaminovanými povrchmi s následným chytaním úst,
nosa a očí. Vírus je tiež prítomný v stolici, uvažuje sa rovnako
o možnosti fekálno-orálneho prenosu. Na základe doterajších
informácií transplacentárny prenos z matky na plod nebol opísaný, sú však opísané prípady nákazy novorodenca v priebehu
pôrodu alebo po pôrode. Inkubačná lehota sa pohybuje od 2 do
14 dní (medián 5 dní)(9,14,18,20). Štúdie identifikovali receptor pre
enzým 2 konvertujúci angiotenzín (ACE2 receptor) ako receptor,
cez ktorý vírus vstupuje do sliznice respiračného traktu. Odhaduje sa, že reprodukčné číslo (Ro) sa pohybuje od 2 do 6,47
(na porovnanie Ro pri SARS bolo 2 a pri pandemickej chrípke
H1N1 bolo 1,3)(10).
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Klinické príznaky

Na základe doteraz publikovaných štúdií možno povedať,
že ochorenie Covid-19 postihuje pacientov v každom veku, ale
častejšie sa klinicky prejavuje u dospelých. Z celkového počtu
symptomatických pacientov s Covid-19 predstavovala detská
populácia (pod 19 rokov) asi 2 %(18,22). Klinické príznaky Covid-19
sa líšia od asymptomatického štádia až po syndróm akútnej respiračnej tiesne a multiorgánové zlyhanie. Medzi bežné klinické prejavy patrí: horúčka (nie u všetkých), kašeľ, bolesti hrdla,
bolesti hlavy, únava, myalgie, dyspnoe, opisovaná je tiež konjunktivitída. Tieto symptómy sú neodlíšiteľné od priebehu iných
respiračných infekcií. V podskupine pacientov môže ochorenie
koncom prvého týždňa progredovať až do pneumónie, respiračného zlyhania a smrti. Priemerný čas od začiatku symptómov do
rozvoja dyspnoe bol 5 dní, do nutnosti hospitalizácie bol 7 dní
a k rozvoju ARDS došlo od začiatku príznakov priemerne na 8.
deň. Potreba intenzívnej starostlivosti bola nutná u 25 – 30 %
pacientov. Zotavenie sa začína na 2. – 3. týždeň. Priemerná
dĺžka hospitalizácie u vyliečených bola 10 dní. Starší pacienti
s ďalšími komorbiditami mali závažnejšie následky ochorenia
a vo väčšine prípadov exitovali (50 – 75 % prípadov). Úmrtnosť
u hospitalizovaných dospelých pacientov sa pohybuje od 4 do
11 %. Celková úmrtnosť u pacientov pozitívnych na Covid-19 sa
odhaduje na úrovni 2 – 3 %(4,8,9,10).
U detí je priebeh vo väčšine prípadov mierny, prípadne
asymptomatický. Medzi najbežnejšie klinické prejavy patria
respiračné prejavy (65 %), horúčka a kašeľ(5,18). Ďalšia štúdia
opisovala mierne zvýšenú až stredne zvýšenú teplotu, príp.
boli pacienti afebrilní, mali nádchu, kašeľ, únavu, bolesť
hlavy, hnačku(22). V závažnejších prípadoch bolo pozorované
dyspnoe, cyanóza, problémy s príjmom potravy(13). Opisovaný
bol tiež prípad asymptomatického dieťaťa infikovaného SARSCoV-2 s pozitívnym CT nálezom pneumónie (15). Väčšina
infikovaných detí sa uzdravila do 1-2 týždňov od začiatku
symptómov, úmrtie bolo opisované zatiaľ len v troch prípadoch
(12-ročné dievča z Belgicka, 13-ročný zo Spojeného kráľovstva,
14-ročné dieťa z Číny)(16).
Klinické syndrómy asociované s Covid-19 sú prehľadne uvedené v tabuľke 1.
OI – oxygenačný index, vypočíta sa podľa vzorca OI = (FiO2
x MAP)/PaO2, kde FiO2 je frakcia inhalovaného kyslíka v percentách; MAP – stredný tlak v dýchacích cestách v mmHg,
PaO2 – parciálny tlak kyslíka v arteriálnej krvi v mmHg; OSI –
oxygenačný index s použitím SpO2, vypočíta sa podľa vzorca
OSI = FiO2 x MAP/SpO2, kde SpO2 je saturácia krvi kyslíkom,
pričom hodnoty FiO2 a SpO2 sú udané ako desatinné čísla.
NIV – neinvazívna ventilácia; CPAP – kontinuálny pozitívny tlak
v dýchacích cestách; PEEP – pozitívny end-exspiračný tlak.

Respiračné komplikácie Covid-19

V závažných prípadoch infekcia Covid-19 môže byť skomplikovaná syndrómom akútnej dychovej tiesne, sepsou a septickým šokom, multiorgánovým zlyhávaním vrátane akútneho
obličkového zlyhania a kardiálneho zlyhania(21,22).
Syndróm akútnej dychovej tiesne (ARDS, acute respiratory
distress syndrome) je akútna forma postihnutia pľúc. ARDS je
výsledkom neprimeranej zápalovej reakcie pľúcneho tkaniva.
Počas tejto reakcie dochádza k poškodeniu pľúcnych alveol,
k pľúcnemu edému a predĺženiu difúznej dráhy kyslíka. ARDS
sa vyvinie u 15 – 31 % pacientov s Covid-19, ktorí sa nachádzajú
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Tabuľka 1. Klinické syndrómy asociované s Covid-19(17)
Mierna forma
ochorenia

Pneumónia

Závažná
pneumónia

Akútna respiračná
tieseň ARDS

Sepsa
Septický šok

Nekomplikovaný priebeh respiračného infektu horných dýchacích ciest
Nešpecifické príznaky – horúčka, únava, kašeľ, nechuť do jedla, myalgie, bolesť hrdla, nádcha, bolesti hlavy, zriedka hnačky,
nauzea, vracanie, strata chuti a čuchu
Starší a imunosuprimovaní pacienti, gravidné ženy: Môžu mať atypické/prekrývajúce sa príznaky, dyspnoe, horúčka,
gastrointestinálne prejavy, únava
Dospelí: Nie sú príznaky závažnej pneumónie vyžadujúcej oxygenoterapiu
Deti: Kašeľ alebo sťažené/zrýchlené dýchanie, bez závažnej pneumónie
˂ 2-mesačné ≥ 60, 2- až 11-mesačné ≥ 50, 1- až 5-ročné ≥ 40 dychov/min.
Adolescenti / dospelí
Horúčka alebo suspektná respiračná infekcia + aspoň 1 ďalší príznak:
Ak ˃ 30 dychov/min., závažná respiračná tieseň, SpO2 ≤ 93 %
Deti
Kašeľ/sťažené dýchanie + aspoň 1 ďalší príznak:
Centrálna cyanóza, SpO2 ˂ 90 %, závažná respiračná tieseň (chrapot, výrazné vťahovanie hrudníka), neschopnosť piť,
prijímať potravu (sťažené dojčenie), letargia alebo bezvedomie, záchvaty, tachypnoe 2-mesačné ≥ 60, 2- až 11-mesačné ≥
50, 1- až 5-ročné ≥ 40 dychov/min.
Rtg./CT hrudníka
Začiatok: do 1 týždňa od začiatku respiračného infektu alebo zhoršenie respiračných príznakov
Zobrazenie hrudníka (rtg., CT, USG pľúc): bilaterálne opacity, lobárny alebo pľúcny kolaps, noduly
Pôvod pľúcnych infiltrátov: respiračné zlyhanie nevysvetliteľné kardiálnym zlyhaním alebo prevodnením, ak to stav pacienta
dovoľuje, potrebná je objektivizácia (napr. echokardiografiou) na vylúčenie hydrostatického pôvodu infiltrátov/edému
Porucha oxygenácie u dospelých
Mierna ARDS
200 mmHg ˂ PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg (PEEP alebo CPAP ≥ 5 cm H2O alebo neventilovaný)
Stredne ťažká ARDS
100 mmHg ˂ PaO2/FiO2 ≤ 200 mmHg (PEEP alebo CPAP ≥ 5 cm H2O alebo neventilovaný)
Ťažká ARDS
PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg (PEEP alebo CPAP ≥ 5 cm H2O/neventilovaný)
Ak nie je k dispozícii PaO2, SpO2/FiO2 ≤ 315 predpokladá ARDS
Porucha oxygenácie u detí
NIV alebo CPAP ≥ 5 cm H2O cez tvárovú masku: PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg alebo SpO2/FiO2 ≤ 264
Mierna ARDS (invazívna ventilácia)
4 ≤ OI ˂ 8 alebo 5 ≤ OSI ˂ 7,5
Stredne ťažká ARDS
8 ≤ OI ˂ 16 alebo 7,5 ≤ OSI ˂ 12,3
Ťažká ARDS
OI ≥ 16 alebo OSI ≥ 12,3
Dospelí: Alterácia mentálneho stavu, sťažené alebo zrýchlené dýchanie, nízka saturácia kyslíkom, znížená diuréza,
tachykardia, slabý pulz, studené končatiny, hypotenzia, mramorová koža, koagulopatia, trombocytopénia, acidóza, zvýšený
laktát, hyperbilirubinémia
Deti: 2 a viac kritérií SIRS, pričom 1 z nich je abnormálna teplota alebo zmeny v bielom krvnom obraze
Dospelí: Perzistujúca hypotenzia vyžadujúca vazopresory na zaistenie stredného arteriálneho tlaku ≥ 65 mmHg a hladiny
laktátu v sére ˃ 2 mmol/l
Deti: Hypotenzia, 2 alebo 3 z nasledujúcich príznakov: alterácia mentálneho stavu, tachykardia/bradykardia, tachypnoe,
predĺžený kapilárny návrat, nitkovitý pulz, mramorovaná studená koža, prítomné petechie/purpura, zvýšený laktát, oligúria,
hyper/hypotermia

v kritickom stave(1,3,11,13). K rozvoju ARDS dochádza najčastejšie
týždeň od prvých symptómov infekcie Covid-19. Na zobrazovacích vyšetreniach pľúc (rtg., CT, ultrasonografia) sú prítomné
bilaterálne zatienenia, ktoré sa nedajú vysvetliť objemovým preťažením, lobárny pľúcny kolaps alebo početné noduly(2,18).

Diagnostika

Potvrdenie infekčného agensu
Hlavným podkladom na stanovenie diagnózy infekcie vyvolanej ľudským koronavírusom (CoVs) je polymerázová reťazová
reakcia v reálnom čase (RT-PCR) zo sekrétu horných alebo dolných dýchacích ciest. Realizuje sa výter z nosa, hrdla, odber spúta, endotracheálneho aspirátu alebo bronchoalveolárna laváž
(BAL). Pri SARS-CoV-2 sa opisuje vyšší záchyt CoVs z dolných
dýchacích ciest v porovnaní s hornými dýchacími cestami. Najvyššiu výťažnosť má BAL (93 %), nasleduje spútum (72 %),
nazálne výtery (63 %), faryngálne výtery (32 %). Preto v klinicky
podozrivých prípadoch, ak je negatívny výsledok z nosa alebo
2/2020

z hrdla, mal by sa zopakovať výter z horných dýchacích ciest
alebo preferenčne z dolných dýchacích ciest(14,17).
Pozitívna RT-PCR môže byť aj zo vzoriek stolice, ale nepoužíva sa na bežné stanovenie diagnózy v praxi. Len ojedinele
bola pozitívna PCR na SARS-CoV-2 aj z krvi.
Laboratórne vyšetrenie
Ďalšie laboratórne vyšetrenia sú pre stanovenie Covid-19
nešpecifické. Počet bielych krviniek je obyčajne normálny alebo
znížený. Môže byť prítomná lymfopénia, počet lymfocytov pod
1 000 je asociovaný zo závažným priebehom ochorenia(15,20).
Počet trombocytov je obyčajne normálny alebo mierne znížený. CRP a sedimentácia erytrocytov sú zvýšené. Prokalcitonín je obyčajne v norme. Vysoká hladina prokalcitonínu môže
poukazovať na bakteriálnu koinfekciu. ALT/AST, Quick, kreatinín, D-diméry, kreatínkináza a laktátdehydrogenáza môžu byť
zvýšené a vysoké hladiny sú spojené so závažným priebehom
ochorenia(17,22).
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Zobrazovacie metódy
Je známe, že Covid-19 počas prebiehajúcej globálnej pandémie postihuje rôzne vekové skupiny s rôznou závažnosťou.
Keďže pediatrickí pacienti bývajú často asymptomatickí alebo môžu mať len mierne klinické príznaky a nález na rtg. alebo
CT hrudníka môže byť negatívny, predstavujú skupinu pacientov, ktorá môže byť ľahko prehliadaná.
Rtg. hrudníka je preto potrebné čo najskôr vykonať u pediatrických pacientov so suspektným alebo potvrdeným Covid-19.
Toto vyšetrenie však často nedokáže odhaliť prítomné lézie, čo
následne môže viesť k stanoveniu nesprávnej diagnózy a z toho
dôvodu je potrebné včasné doplnenie CT vyšetrenie hrudníka,
pretože CT nálezy, ktoré sú typické pre túto infekciu, môžu
pomôcť pri včasnom skríningu podozrivých prípadov a môžu
predpovedať aj následné závažné komplikácie. Včasná diagnostika pomocou zobrazovacích vyšetrovacích metód má teda
veľký význam pre ďalšiu liečbu u detí.
V počiatočnom štádiu zápalu pľúc sa na rtg. hrudníka zobrazujú početné malé škvrnité zatienenia a intersticiálne zmeny
zvyčajne lokalizované periférne, tie môžu byť jedno- alebo
obojstranné. V závažných prípadoch nachádzame obojstranne splývajúce tiene a pľúcnu konsolidáciu, pleurálny výpotok
je zriedkavý(24).
CT nálezy u detí sú podobné ako nálezy u dospelých, toto
vyšetrenie zreteľnejšie znázorňuje pľúcne lézie vrátane opacít
mliečneho skla, ktoré sú prítomné u detí do 5 rokov až v 60 %

a u detí vo veku 5 – 16 rokov v 50 %(12). Typickým prejavom
okrem opacít mliečneho skla (GGO) sú konsolidácie s okolitým
haló príznakom (centrálna GGO obklopená viac či menej kompletným kruhom konsolidácie), ktoré tvoria až 50 % prípadov
a sú považované za typické príznaky u pediatrických pacientov(19). Podľa Ming-Yen Ng neboli na CT hrudníka u pacientov
s infekciou Covid-19 pozorované solídne nodularity, kavitácie
ani mediastinálna či hilová lymfadenopatia (obrázok 1 a 2)(6).
Zmeny na CT hrudníka môžu pretrvávať aj po odznení klinických príznakov, aj po náleze dvoch po sebe nasledujúcich
negatívnych výsledkov RT-PCR(19).
Podľa literárnych údajov niektorí pacienti s pozitívnym CT
nálezom hrudníka môžu mať negatívne výsledky RT-PCR
v reálnom čase pre Covid-19, preto je nevyhnutné tieto testy
opakovať. Testovanie RT-PCR na Covid-19 môže byť falošne
negatívne z dôvodu laboratórnych chýb alebo nedostatočného
množstva vírusu vo vzorke odobratého materiálu. Kombinácia
opakovaných testov RT-PCR a CT vyšetrenia môže byť veľmi
užitočná v prípade pacientov s vysokým klinickým podozrením
na infekciu Covid-19, ale s negatívnym RT-PCR. Diagnóza pneumónie Covid-19 len pomocou CT vyšetrenia nie je dostatočná,
najmä v prípade koinfekcie s inými patogénmi, ktorá sa u detských pacientov môže často vyskytovať (19).
Práce čínskych autorov ukazujú, že sonografické vyšetrenie
pľúc môže byť užitočné pri hodnotení kriticky chorých pacientov
s Covid-19. Sonografickým korelátom intersticiálnej pneumónie

Obrázok 1A. 14-ročné dievča – GGO v pravom dolnom laloku uložené subpleurálne(24)
Obrázok 1B. 10-ročný chlapec – konsolidácia s haló príznakom v ľavom dolnom laloku obklopenom GGO(24)
Obrázok 1C. 1-ročný chlapec – rozptýlená konsolidácia a GGO bilaterálne, „biele pľúca“ vpravo(24)

A

B

C

Obrázok 2. 10-ročné asymptomatické dieťa s potvrdenou infekciou Covid-19, ktoré cestovalo do Wu-chanu so svojou rodinou. A – CT sken
pri prijatí s konsolidáciami v apikálnom segmente ľavého dolného laloka. B – mierne zlepšenie konsolidácie po 4 dňoch(12)
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u pacientov s Covid-19 je súbor nálezov označovaných ako
intersticiálny pľúcny syndróm. Nálezy sú obojstranné, predominantne prítomné v dolných pľúcnych lalokoch. Sonografický
obraz na pľúcach sa postupne mení pri progresii ochorenia až
do rozvoja ARDS.
Základné sonografické charakteristiky intersticiálneho pľúcneho syndrómu sú: B-línie (hyperechogénne línie vychádzajúce z pleurálnej línie: fokálne, multifokálne až splývavé – obraz
ťažkého intersticiálneho syndrómu), zhrubnutie pleurálnej línie
a pleurálne nepravidelnosti, subpleurálne a alveolárne konsolidácie, pleurálny výpotok, A-línie (prítomné v štádiu hojenia)(7).
Bronchoalveolárna laváž nie je vhodná u väčšiny pacientov
s Covid-19 pre zvýšené riziko infekcie, a preto by sa jej indikácie
mali prísne zvážiť(23).

Diferenciálna diagnostika

Diferenciálna diagnostika zahŕňa všetky typy respiračných
vírusových infekcií (chrípka, parachrípka, RSV, adenovírusy,
metapneumovírusy, iné koronavírusy), atypické infekcie (mycoplasma pneumoniae, chlamydia pneumoniae) a bakteriálne
infekcie. Klinicky ani bežne používanými laboratórnymi testami
nemožno odlíšiť Covid-19 od iných respiračných infekcií. Preto
je dôležitá cestovateľská anamnéza. Pri komunitnom prenose
sa stane cestovateľská anamnéza menej významnou.
Manažment Covid-19 podľa odporúčaní WHO z marca
2020(17) – zhrnutie
Mierna forma Covid-19
–– Pacienti s miernym priebehom ochorenia nevyžadujú hospitalizáciu.
–– Nutná je však izolácia pacienta, aby sa predišlo šíreniu nákazy (domáca karanténa, rúška).
–– Symptomatická liečba, ak je horúčka – antipyretiká.
–– Poučenie pacienta o možných komplikáciách a zhoršení stavu, pri ich rozvoji kontaktovať telefonicky ošetrujúceho lekára alebo referenčné centrum.
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Závažná forma Covid-19
–– Hospitalizácia na jednotke intenzívnej starostlivosti s monitoringom vitálnych funkcií.
–– U pacientov s ťažkou akútnou respiračnou infekciou (SARI) a respiračnými ťažkosťami, hypoxémiou alebo so šokom
okamžite pristúpiť ku kyslíkovej terapii s cieľovou hodnotou
SpO2 nad 94 %.
–– U malých detí sa uprednostňuje použitie nosových okuliarov
alebo nosovej kanyly kvôli lepšej tolerancii.
–– Hospitalizovaných pacientov s Covid-19 starostlivo sledovať pre príznaky možného zhoršujúceho sa klinického stavu
s rozvojom ARDS alebo sepsy.
–– Oboznámenie sa s komorbiditami pacienta a prispôsobiť terapiu zvládnutiu kritického obdobia.
–– Ak u pacientov so SARI nie sú prítomné príznaky šoku, pristupovať k tekutinovému manažmentu konzervatívne. Agresívna rehydratácia môže zhoršiť oxygenáciu u detí aj dospelých(14).
–– Liečba koinfekcií – v úvode podať empirickú antimikrobiálnu
terapiu všetkých pravdepodobných patogénov spôsobujúcich
SARI a sepsu, a to do 1 hodiny od počiatočného zhodnotenia
sepsy. Následne na základe mikrobiálnych výsledkov a klinického stavu zrevidovať podávanú terapiu.
–– Manažment ARDS vrátane ventilácie je vypracovaný v osobitných protokoloch.
Vyhlásenie o bezkonfliktnosti: nemáme potenciálny konflikt
záujmov.
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VIAC LEPŠÍCH DNÍ
bez alergie na trávový peľ 3
GRAZAX®: Jediná trávová SLIT* tableta so schváleným
chorobu modiﬁkujúcim účinkom liečby.1,2
Zacielením na základnú príčinu alergie na trávový peľ, GRAZAX®
poskytuje trvalé zníženie užívania symptomatickej liečby
a prináša dlhodobú úľavu od príznakov rinitídy a konjunktivitídy
a efekt pretrváva aj po ukončení liečby.2-4

extrakt alergénov trávového
peľu z Phleum pratense

UŽ DNES
PRE ICH BUDÚCNOSŤ4

Skrátená informácia o lieku Grazax
Lieková forma: Perorálny lyoﬁlizát. Biely až sivobiely
okrúhly perorálny lyoﬁlizát označený vyrazeným znakom na jednej strane. Zloženie: štandardizovaný extrakt
alergénov trávového peľu z timotejky lúčnej (Phleum
pratense) 75 000 SQ-T* v perorálnom lyoﬁlizáte. Terapeutické indikácie: liečba rinitídy a konjunktivitídy
vyvolanej trávovým peľom u dospelých a detí (starších
ako 5 rokov) s klinicky relevantnými príznakmi a diagnostikovaných pozitívnym kožným prick testom a/alebo špeciﬁckým IgE testom na trávový peľ. Dávkovanie
a spôsob podávania: odporúčaná dávka pre dospelých
a pre deti (staršie ako 5 rokov) je jeden perorálny lyoﬁlizát (75 000 SQ-T) denne. Liečbu Grazaxom môžu začať
iba lekári so skúsenosťami s liečbou alergických ochorení. Z dôvodu možnosti diskusie pacienta s lekárom
o nežiaducich a možných účinkov lieku sa odporúča
užiť prvý perorálny lyoﬁlizát pod lekárskym dohľadom
(20- 30 minút). Odporúča sa pokračovať v liečbe Grazaxom po dobu 3 rokov. K dispozícii sú údaje o 3-ročnej
terapii a 2-ročnom následnom pozorovaní dospelých
pacientov. Klinický účinok počas prvej sezóny trávového
peľu sa očakáva, ak sa liečba začne najmenej 4 mesiace
pred začiatkom sezóny trávového peľu. Ak sa liečba začne
2- 3 mesiace pred sezónou, môže sa dosiahnuť tiež určitý účinok. Kontraindikácie: precitlivenosť na ktorúkoľvek
z pomocných látok. Malignita alebo systémové ochorenie postihujúce imunitný systém, zápalové stavy v ústnej
dutine so závažnými príznakmi alebo závažnou orálnou

mykózou. Pacienti s nekontrolovanou alebo závažnou
astmou nemajú byť liečení imunoterapiou Grazaxom.
Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: V prípade orálneho chirurgického výkonu, vrátane extrakcie
zubu a vypadnutia mliečneho zubu u detí, sa má liečba
Grazaxom prerušiť na 7 dní, aby sa umožnilo zahojenie
ústnej dutiny. U detí, ktoré majú astmu a súčasne akútnu
infekciu horných ciest dýchacích, sa má dočasne liečba prerušiť, kým sa infekcia nevylieči. Počas liečby Grazaxom je pacient vystavený alergénu, ktorý spôsobuje
alergické príznaky. Počas liečby preto možno očakávať
predovšetkým mierne až stredne závažné lokálne alergické reakcie. Liekové a iné interakcie: súbežná liečba
symptomatickými antialergikami (napr. antihistaminiká, kortikosteroidy a/ alebo stabilizátory heparinocytov)
môže zvyšovať úroveň tolerancie pacienta na imunoterapiu. Fertilita, gravidita a laktácia: nie sú k dispozícii
žiadne klinické skúsenosti s používaním Grazaxu u gravidných žien, počas laktácie a so zreteľom na fertilitu.
Štúdie na zvieratách nepre-ukázali zvýšené riziko. Liečba
Grazaxom sa nemá začínať počas gravidity. Nežiaduce účinky: v skúšaniach skúmajúcich liečbu Grazaxom
75 000 SQ-T denne u dospelých, detí a dospievajúcich
pacientov, 56% pacientov, ktorí dostávali Grazax, hlásili
nežiaduce účinky počas prvých 3 mesiacov liečby. Veľmi často hlásené nežiaduce reakcie u dospelých, detí
a dospievajúcich pacientov boli lokálne alergické reakcie
v ústnej dutine, ktoré boli zväčša mierne až stredne zá-

važné. U väčšiny pacientov sa tieto reakcie začali v skorom štádiu liečby, trvali minúty až hodiny po každom užití
Grazaxu a mali tendenciu spontánne vymiznúť počas
1 až 7 dní. V prípade závažných systémových reakcií,
angio-edému, ťažkostí s prehĺtaním, dýchacích ťažkostí,
zmeny hlasu, pri hypotenzii alebo pri pocite plnosti hrdla
je potrebné okamžite vyhľadať lekára. Pediatrická populácia: celkovo bol proﬁl nežiaducich účinkov u detí a dospievajúcich liečených Grazaxom podobný ako u dospelých. Predávkovanie: v štúdiách I. fázy boli dospelí
pacienti s alergiou na trávový peľ vystavení dávkam až
1 000 000 SQ-T. Údaje o expozícii dávkam presahujúcim
odporučenú dennú dávku 75 000 SQ-T u detí nie sú dostupné. Zoznam pomocných látok: želatína (rybí zdroj),
manitol, hydroxid sodný. Čas použiteľnosti: 4 roky. Druh
obalu a obsah balenia: hliníkové pretlačovacie balenia
so snímateľnou hliníkovou fóliou vo vonkajšej papierovej
škatuľke. Veľkosti balenia: 30 a 100 perorálnych lyoﬁlizátov. Spôsob výdaja lieku: Liek je viazaný na lekársky predpis. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: ALK-Abelló A/S,
Bøge Alle 6-8, DK- 2970 Hørsholm, Dánsko. Registračné
číslo: 59/0456/06-S. Dátum revízie textu: Október 2018
Pred predpísaním lieku, prosím, oboznámte sa so Súhrnom charakteristických vlastností lieku. Zastúpenie v SR:
ALK Slovakia s. r. o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava,
tel.: 02/546 503 71, fax: 02/546 503 73, e-mail: admin.
alkslovakia@alk.net
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Covid-19, alergické choroby
a antialergická liečba
M i loš Jeseňá k 1 , Len k a K apu s tová 1 , O t í l i a Pet rov ičová 1 ,
Zu za na Ren nerová 2 , Peter Bá novč i n 1
1

Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave,
Univerzitná nemocnica Martin
2
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita,
Národný ústav detských chorôb, Bratislava

Alergické choroby postihujú približne jednu tretinu populácie, pričom obvykle vyžadujú pravidelnú aplikáciu antialergickej liečby vrátane alergénovej imunoterapie. Alergici a pacienti s chronickými alergickými respiračnými chorobami
nemajú na základe doposiaľ publikovaných údajov výraznejšie zvýšené riziko závažného ochorenia Covid-19 v porovnaní s bežnou populáciou. Lieky používané v liečbe alergií (s výnimkou systémových kortikoidov) nepredstavujú
žiadne riziko vo vzťahu k vzniku a komplikovanému priebehu ochorenia Covid-19. Pacienti majú pokračovať vo svojej
chronickej antialergickej liečbe (vrátane biologík, imunosupresív či kortikoidov) bez jej prerušovania či znižovania dávky. To platí aj pre alergénovú imunoterapiu, v ktorej má pacient ďalej pokračovať. Ak sa u alergika potvrdí Covid-19,
je nevyhnutné kontaktovať ošetrujúceho špecialistu s veľmi individuálnym prehodnotením ďalšej terapeutickej stratégie alergického ochorenia. Cieľom je udržanie dosiahnutej kontroly nad alergickým ochorením.
Kľúčové slová: alergia, alergénová imunoterapia, astma, antialergická liečba, Covid-19, kontrola nad ochorením
Covid-19, allergic diseases and antiallergic treatments
Allergic diseases affect one third of general population and usually require regular application of anti-allergic treatment
of allergen immunotherapy. Allergic people and patients with chronic allergic respiratory diseases, based on the published studies and case report series, do not yield an increased risk for obtaining COVID-19 compared to the general
population. Anti-allergic medicaments (with the exception of systemic corticosteroids) do not represent a risk in relation with COVID-19 and its complicated course. Patients should continue in their chronic anti-allergic treatment (including biologicals, immunosuppressants, and corticosteroids) without the withdrawal or tapering the dose. Patients should continue also in the applied allergen immunotherapy. In case of acquiring COVID-19, it is necessary to contact the
caring specialists with the highly-individualized re-assessment of the therapeutic strategy. The aim is to maintain the
achieved control over allergic disease.
Keywords: allergy, allergen immunotherapy, asthma, anti-allergic treatment, COVID-19, control over disease
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 111-116

Alergické choroby a ich liečba

Alergické choroby predstavujú najväčšiu skupinu civilizačných ochorení, ktorých výskyt z roka na rok stúpa. V súčasnosti
trpí na nejakú formu alergie takmer tretina populácie. Alergické
choroby postihujú všetky vekové kategórie, pričom v priebehu
života sa prejavy alergií postupne menia a presúvajú – z kože
(atopický ekzém) a tráviaceho traktu (potravinová alergia) až ku
prejavom z dýchacích ciest (alergická rinosínusitída a bronchiálna astma). Tento presun dostal pomenovanie atopický pochod.
V súčasnosti manažment alergických ochorení pozostáva zo
štyroch základných pilierov:
Eliminácia alergénu – má obmedzené možnosti a účinok
najmä pri inhalačných alergiách, keď neexistujú presvedčivé a dostatočne efektívne postupy, ako úplne odstrániť či sa
vyhnúť príčinnému inhalačnému alergénu. Na druhej strane aj
u pacientov s inhalačnou alergiou existujú niektoré odporúčania,
ako znížiť expozíciu danému alergénu. V prípade potravinovej
alergie je eliminačná diéta základom jej liečby.
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Farmakoterapia – medzi najdôležitejšie lieky používané
v manažmente alergických ochorení patria antihistaminiká
(dnes preferovanou skupinou sú moderné, nesedatívne molekuly s imunomodulačnými účinkami), antileukotriény (v liečbe
bronchiálnej astmy) a kortikoidy. V prípade kortikoidov využívame ich pluripotentné protizápalové a antialergické účinky, a to
predovšetkým pri ich topickej aplikácii – buď inhalačne, alebo
intranazálne, prípadne topicky na kožu. V súčasnosti používané topické molekuly kortikoidov sú bezpečné aj pre dlhodobé
použitie so zanedbateľným výskytom systémových účinkov.
Systémová kortikoterapia sa v liečbe alergických chorôb používa obvykle len epizodicky a krátkodobo počas akútneho zhoršenia prejavov alergie.
Alergénová imunoterapia – predstavuje jedinú príčinnú liečbu alergického ochorenia, pričom jej predpokladom je správne
odhalenie príčinného alergénu a jeho následné pravidelné podávanie (sublingválne alebo subkutánne) počas minimálne 3 rokov
alergickému jedincovi v konštantnej dávke. Ide o jediný spôsob,
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ako danú alergiu vyliečiť, znížiť riziko jej zhoršenia, predchádzať rozvoju astmy aj nových senzibilizácií a alergií.
Edukácia – pravidelná kontrola techniky a frekvencie aplikácie odporúčanej antialergickej liečby, nácvik inhalačnej techniky,
správna forma aplikácie alergénovej imunoterapie a pod.
V súvislosti so súčasnou pandémiou infekcie vyvolanej
novým koronavírusom, označenej Covid-19 (COronaVIrus
Diseases 2019) sa otvárajú viaceré otázky týkajúce sa rizika
pre alergikov, a to vo vzťahu k základnému ochoreniu, ale aj
aplikovanej liečbe.

Riziko Covid-9 u pacientov s chronickými
respiračnými chorobami

Na základe dostupných dát je zrejmé, že najviac ohrozenými
jedincami pre ťažký priebeh ochorenia Covid-19 sú starší jedinci, muži, fajčiari a komorbiditní pacienti. Komorbidity postihujú
prevažnú väčšinu pacientov s ťažkým až kritickým priebehom, či
už samostatne, alebo v rôznych kombináciách. Medzi najčastejšie chronické choroby v spojitosti s rizikovým priebehom infekcie
patrí hypertenzia (stále sa diskutuje o úlohe inhibítorov enzýmu konvertujúceho angiotenzín), iné kardiovaskulárne choroby
(ischemická choroba srdca), endokrinopatie (najmä diabetes
mellitus), následne neurologické a nádorové choroby, prípadne
chronické choroby pečene, obličiek(18,19,37). Napriek známej asociácii chronických respiračných ochorení so zvýšeným rizikom
pre rôzne infekčné ochorenia (dominantne vírusového pôvodu) s následnou exacerbáciou v prípade publikovaných skupín
pacientov infikovaných Covid-19 je zastúpenie pacientov s chronickým respiračným ochorením (astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, bronchiektázie, alergie a pod.) veľmi nízke
(tabuľka 1). Z tohto pohľadu sa chronické respiračné choroby
nejavia ako rizikový faktor získania a komplikovaného priebehu
Covid-19. Naprieč všetkými doposiaľ publikovanými prácami je
výskyt alergických ochorení veľmi nízky, a to napriek ich známej
prevalencii v danej všeobecnej populácii. Najčastejšie je spomedzi chronických respiračných ochorení udávaná chronická
obštrukčná choroba pľúc. Astma sa opisuje len raritne v jednotlivých skupinách postihnutých jedincov. Výnimkou je nedávno

publikovaná analýza 1 482 hospitalizovaných pacientov v USA
(od 1. do 30. marca 2020), kde výskyt astmy udávali až u 17 %
pacientov. Základným nedostatkom tejto práce je však dostupnosť údajov iba u 178 pacientov z celkového množstva (t. j. 12 %
všetkých hospitalizovaných pacientov). Akokoľvek, najčastejšou
chronickou komorbiditou aj u pacientov s kompletnými údajmi
v tejto publikácii bola hypertenzia (49,7 %), obezita (48,3 %)
a diabetes mellitus (28,3 %)(15).
Súvislosť medzi chronickým alergickým zápalom v dýchacích cestách a rizikom rôznych respiračných viróz je pomerne
známa, v prípade koronavírusov však nebol dokázaný zásadný
vplyv na exacerbácie astmy či vývoj samotnej astmy(2,42). Jedným z najčastejších exacerbátorov bronchiálnej astmy je rinovírus, ktorý vstupuje do epitelových buniek respiračného traktu
cez receptor – ICAM-1 (molekula intercelulárnej adhézie 1)(43),
ktorý je nadmerne exprimovaný v alergických dýchacích cestách
ako jeden zo znakov alergického zápalu(4). Na rozdiel od rinovírusov nový koronavírus využíva na svoj vstup do dýchacích
ciest receptor ACE2 (enzým konvertujúci angiotenzín typu 2)
(17,38)
. Práve tento receptor hrá dôležitú úlohu pri vzniku Covid-19
aj pri následnom poškodení pľúcneho parenchýmu(21,22). ACE2 je
homológom receptora ACE, pričom oba sú kľúčovými enzýmami v syntéze bioaktívnych zložiek renínovo-angiotenzínového
systému. Samotný ACE, jeho aktivita aj vybrané génové polymorfizmy participujú na rozvoji alergického zápalu v dýchacích
cestách astmatikov a pacientov s CHOCHP. U neliečených
astmatikov bola expresia ACE nižšia v dýchacích cestách, pričom bola zaznamenaná negatívna korelácia s počtom infiltrujúcich eozinofilov. Liečba inhalačnými kortikoidmi upravila expresiu ACE v dýchacích cestách(30). ACE2 je v rovnováhe s ACE
a za istých okolností dokonca môže predstavovať ochranný
faktor pred rozvojom astmy(11). Rovnováha medzi ACE a ACE2
je rozhodujúca pre pľúcny parenchým, pričom rôzne infekčné
agensy zvyšujú expresiu ACE2 s následnou nekontrolovanou
zápalovou reakciou a poškodením pľúc(33). V prípade Covid-19
má ACE2 dvojakú úlohu – v úvode je receptorom pre invadujúci
vírus, pričom následne dochádza k zmene jeho expresie a rozvoju pľúcneho poškodenia(22).

Tabuľka 1. Zastúpenie pacientov s chronickými respiračnými chorobami v štúdiách
Výskyt chronických respiračných ochorení
1,4 % (2/140)*
0 %***
5,9 % (2/84)*
2 % (1/41)*
1 % (1/99)**
0,67 % (1/149)**
1,1 % (12/1099)*
0 % (1/568)*
8,3 % (1/12)**
3,2 % (5/155)*
2,5 % (5/201)**
6,2 % (21/339)*#
11,1 % (25/225) *
34,6 % (55/159)**¶
17 % (27/159)***
4,6 % (22/476)*

Mierny priebeh Covid-19

Závažný priebeh Covid-19

0
0
0
0,6 % (6/913)
0
3,7 % (10/274)
2,6 % (3/116)
2,3 % (8/352)

3,4% (2/58)
0
8 % (1/13)
3,5 % (6/172)
4,7 % (4/85)
17,2 % (11/65)
20,2 % (22/109)
11,3 % (14/124)

Ref.
(40)
(19)
(18)
(5)
(39)
(16)
(41)
(25)
(26)
(36)
(34)
(8)
(15)
(13)

* CHOCHP, ** chronické respiračné ochorenie, *** astma, # populácia starších pacientov, ¶ vypočítané na základe dostupných
údajov iba u 12 % všetkých jedincov
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Covid-19 a eozinopénia

Eozinofily predstavujú bunkovú populáciu, ktorej expanzia je
štandardne vnímaná v spojení s alergickými chorobami. Nedávne práce však dokázali, že časť eozinofilov má protizápalové
a imunoregulačné účinky, pričom disponujú viacerými mechanizmami protivírusovej obrany(14,20,31). Viaceré práce analyzujúce
laboratórne výsledky u pacientov s Covid-19 zaznamenali rôzne
ťažkú eozinopéniu, a to najmä u pacientov s ťažkým priebehom
ochorenia(12,23,24,29,40). Výsledky hodnôt eozinofilov v dostupných
štúdiách s pacientmi s Covid-19 sumarizuje tabuľka 2. V práci
Zhang et al. (2020) bola eozinopénia zaznamenaná u viac než
polovice pacientov bez ohľadu na závažnosť stavu(40). Normalizácia hodnôt eozinofilov v periférnej krvi signalizovala v inej
práci zlepšenie klinického stavu(29). Naopak, pri analýze 85 fatálnych prípadov Covid-19, podstatná časť pacientov vykazovala
perzistujúcu a hlbokú eozinopéniu(12). Na základe toho viacerí
autori poukazujú na diagnostickú aj prognostickú hodnotu nálezu eozinopénie u pacientov s Covid-19. Ak u pacienta pozorujeme horúčku, respiračné príznaky (najmä z dolných dýchacích
ciest), rádiologický nález opacít mliečneho skla v pľúcach, diagnóza Covid-19 je veľmi pravdepodobná(40). Nie však jasné, či je
nález eozinopénie výsledkom ich spotreby pre invazivitu vírusu alebo ide o dôsledok zmien cytokínového spektra s absenciou typických cytokínov stimulujúcich uvoľňovanie eozinofilov
z kostnej drene (napr. IL-5)(16,40).

Všeobecné odporúčania pre alergických pacientov
počas pandémie Covid-19

Pacienti s chronickými alergickými chorobami majú dodržiavať všetky odporúčania platné pre každého jedinca. Je potrebné obmedziť osobné a spoločenské kontakty, minimalizovať
pobyt na miestach s väčším počtom ľudí (napr. obchody, pošta),
nosiť osobné ochranné prostriedky (tvárové rúško, ochranné
rukavice), pravidelne a dôkladne si umývať ruky a používať čistiace a dezinfekčné prostriedky. U ekzematikov sa odporúča
nahradiť mydlá nedráždivými čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami so zintenzívnením starostlivosti o kožu (emolienciá
a pod.). Je nevyhnutné minimalizovať pobyt v čakárni u lekára
a uprednostniť telefonickú i emailovú komunikáciu so svojím

lekárom a využívať možnosti elektronického receptu. Každý
alergik má vypracovaný osobný plán liečby svojho ochorenia aj
manažmentu prípadnej exacerbácie (napr. pri exacerbácii astmy
a ekzému)(27,32).

Covid-19 a antialergická liečba

Cieľom liečby alergických chorôb je dosiahnutie a udržanie plnej kontroly nad príznakmi alergie, pričom súčasné
terapeutické možnosti to umožňujú u väčšiny pacientov. Okrem
typických vzplanutí alergického zápalu počas expozície alergénu počas jeho sezóny v dýchacích cestách alergika perzistuje tzv. minimálny alergický zápal, ktorý okrem iného zvyšuje
riziko viacerých respiračných viróz. Liečba antialergikami vedie
z tlmeniu zápalu a k jeho modulácii, po vysadení tejto liečby
však dochádza pomerne skoro k novému vzplanutiu zápalu
a zvýšeniu jeho intenzity s následnými klinickými prejavmi alergie a destabilizácii stavu. Práve z tohto dôvodu je nevyhnutné
pokračovať v chronickej pravidelnej antialergickej liečbe,
a to vrátane inhalačných a intranazálnych kortikoidov. Podľa súčasných vedomostí aj publikovaných dát sa antialergická
liečba (vrátane inhalačných a topických kortikoidov) nejaví ako
riziková vo vzťahu k infekcii Covid-19 a jej komplikovanému priebehu. Ak pacient užíva systémové kortikoidy, má v nich pokračovať. Ak to jeho stav umožňuje a v predchádzajúcom období
bol stabilizovaný, v prípade vybraných pacientov po prísne individuálnom zvážení možno uvažovať o znížení dávky orálneho
kortikoidu. Prvoradým cieľom je udržanie kontroly nad alergickým ochorením(3,27,32).
V prípade užívania biologickej liečby (napr. omalizumabu,
mepolizumabu) je nevyhnutné v tejto liečbe pokračovať v pravidelných intervaloch, a tým udržať kontrolu nad alergickým ochorením. Ak existuje možnosť domácej aplikácie, tento variant je
preferovaný. Ak nie je domáca liečba možná, pacient pokračuje
vo svojom dávkovacom režime pri dodržiavaní odporúčaných
opatrení na zníženie rizika infekcie Covid-19(27,32).
Alergénová imunoterapia je jediným nástrojom príčinnej
liečby alergického ochorenia. Má nenahraditeľné postavenie
v liečbe alergickej rinitídy, rinokonjunktivitídy aj bronchiálnej
astmy(9,10). V súčasnosti zároveň predstavuje jeden z overených

Tabuľka 2. Zhrnutie výsledkov hodnôt eozinofilov na základe dostupných údajov z jednotlivých štúdií s nálezom eozinopénie u pacientov
s Covid-19 (pozn.: v niektorých prácach neboli dostupné všetky údaje)

Ref.

(40)

Normálna hodnota
[x 109/l]
0,02 – 0,52 x 109/l
Podiel pacientov s eozinopéniou

(23)
(29)
(24)
(12)

0,02 – 0,52 x 10 /l
9

Podiel pacientov s eozinopéniou
0,02 – 0,52 x 109/l
0,4 – 8 %
0,02 – 0,52 x 109/l
0,02 – 0,52 x 109/l
Podiel pacientov s eozinopéniou

Eozinofily v periférnej krvi
[x 109/l]
Mierny priebeh
0,02
(0,008 – 0,05)
39/82 (47,6 %)

Všetci pacienti
0,01
(0,0 – 0,05)
73/138 (52,9 %)
0,01
(0,01 – 0,01)
7/10 (70 %)
0,0 (0,0 – 0,0)
0,0 (0,0 – 0,4)
Eozinopénia u 9/10 (90 %)
0,013 ± 0,025**
69/85 (81,2 %)

p*

Závažný priebeh
0,01
(0,0 – 0,06)
34/56 (60,7 %)

0,451

-

-

-

0,0 (0,0 – 0,0)
0,2 (0,0 – 0,7)
-

0,0 (0,0 – 0,0)
0,0 (0,0 – 0,2)
0,013 ± 0,025
69/85 (81,2 %)

< 0,001
< 0,001
-

0,165

* Porovnanie hodnôt medzi pacientmi s miernym a ťažkým priebehom Covid-19 ** Séria 85 fatálnych prípadov Covid-19
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nástrojov zastavenia atopického pochodu. Pri správnej voľbe
alergénu, vhodnej forme pre daného pacienta a pravidelnom
užívaní počas najmenej 3 rokov vedie AIT v podstatnej časti
pacientov k zmierneniu až ústupu alergických prejavov aj k zníženiu spotreby antialergickej liečby. Zaujímavým pozorovaním
je aj zníženie chorobnosti a frekvencie respiračných vírusových infekcií ako pozitívny vedľajší účinok AIT, pravdepodobne na podklade modulácie zápalu v dýchacích cestách a zníženia expresie ICAM-1(1,6,28). Odborné spoločnosti u pacientov
nastavených na AIT odporúčajú v tejto liečbe pokračovať.
V prípade subkutánnej AIT je vhodné predĺžiť intervaly na najdlhšie v súlade s SPC prípravku. V prípade iniciácie subkutánnej
AIT s inhalačnými alergénmi odporúčajú odborné spoločnosti
odklad. Pri sublingválnej liečbe nie je dôvod na odklad jej iniciácie, individuálne však treba zvážiť riziko vo vzťahu k návšteve ambulancie pri podaní prvej dávky. V prípade alergénovej
imunoterapie s jedom pre blanokrídly hmyz (VIT) sa odporúča
pokračovať v doterajšom režime. Vzhľadom na to, že ide o liečbu zachraňujúcu život, v indikovaných prípadoch sa odporúča
túto liečbu začať a neodkladať ju(27,32).

Covid-19 a atopický ekzém

Atopický ekzém je chronické kožné ochorenie s typickou
morfológiou aj lokalizáciou kožných lézií a s typickým relabujúco-remitujúcim priebehom. Na základe závažnosti atopického
ekzému je časť pacientov liečená systémovou imunosupresívnou liečbou (napr. cyklosporín alebo metotrexát), biologickou
liečbou (dupilumab), prípadne systémovými kortikoidmi v rôznej
dávke a dĺžke aplikácie. U pacientov dlhodobo stabilizovaných
sa odporúča zvážiť zníženie dávky kortikoidov. Ak je pacient liečený imunosupresívnou liečbou, je potrebné v nej pokračovať
a nevysadzovať ju. Podobne to platí pre biologickú liečbu. Je
nevyhnutné zintenzívniť topickú liečbu vrátane častej aplikácie emoliencií s cieľom udržiavania funkcie kožnej bariéry. Ak
je potrebné začať systémovú imunosupresiu či kortikoterapiu,
preferovaným postupom by mala byť snaha o dosiahnutie kontroly prostredníctvom intenzívnej topickej liečby. Ak to však stav
neumožňuje, možno iniciovať aj systémovú liečbu. Pri možnosti
použitia dupilumabu (monoklonálne protilátky proti IL-4Ra), je
to preferovaná možnosť pred cyklosporínom či kortikoidmi(32,35).
Nezanedbateľným problém je však nárast kontaktnej alergie
v súvislosti s používaním dezinfekčných prípravkov a ostatných
prostriedkov osobnej ochrany, predovšetkým u zdravotníkov(7).
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Infekcia Covid-19 u pacienta s imunosupresívnou/
biologickou liečbou

Ak sa u pacienta s alergickou chorobou liečenou systémovou
imunosupresiou, kortikoterapiou či biologickou liečbou potvrdí
diagnóza Covid-19, je nevyhnutné kontaktovať ošetrujúceho
špecialistu (imunoalergológ, pneumológ, prípadne dermatológ),
ktorý následne individuálne zváži modifikáciu aplikovanej liečby. Paušálne vysadenie systémovej liečby sa neodporúča.
Je potrebné individuálne vyhodnotiť situáciu u daného pacienta (vek, pridružené choroby, druh podávanej liečby a pod.)
a následne stanoviť postup zodpovedajúci stále sa aktualizujúcim medzinárodným aj národným odporúčaniam(27,32,35).

Záver

–– Alergici a pacienti s chronickými alergickými respiračnými
chorobami na základe doposiaľ publikovaných údajov nemajú výraznejšie zvýšené riziko závažného ochorenia Covid-19
v porovnaní s bežnou populáciou.
–– Lieky používané v liečbe alergií (s výnimkou systémových
kortikoidov) nepredstavujú žiadne riziko vo vzťahu k vzniku
a komplikovanému priebehu ochorenia Covid-19.
–– Pacienti majú pokračovať vo svojej chronickej antialergickej
liečbe (vrátane biologík, imunosupresív či kortikoidov) bez
prerušovania či znižovania dávky. To platí aj pre alergénovú
imunoterapiu, v ktorej má pacient pokračovať. Cieľom je udržanie dosiahnutej kontroly nad alergickým ochorením.
–– Ak sa u alergika potvrdí Covid-19, je nevyhnutné kontaktovať
ošetrujúceho špecialistu s veľmi individuálnym prehodnotením terapeutickej stratégie alergického ochorenia.
–– Oveľa rizikovejšia v porovnaní s Covid-19 je pre alergikov
a astmatikov chrípka, proti ktorej by mal byť každý alergik
pravidelne každoročne očkovaný.
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Covid-19 a neurologické ochorenia
Sta n i s l ava Su rov i a ková, Ma rek P r šo, Zu za na Č a nádyová,
L i nd a P r šová, Peter Bá novč i n
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave,
Univerzitná nemocnica Martin

Pandémia ochorenia Covid-19 predstavuje v súčasnosti celosvetový, nielen zdravotný problém, ktorému treba venovať veľkú pozornosť. V neposlednom rade si zaslúži aj pozornosť neurológov, pretože ochorenie Covid-19 sa môže
manifestovať pridruženými, ale aj izolovanými neurologickými príznakmi a zároveň môže postihnúť pacientov s neurologickými ochoreniami. V článku prezentujeme najnovšie poznatky o neuroinvazivite ľudských koronavírusov so zameraním sa na SARS-CoV-2, v druhej časti článku sa venujeme aktuálnym otázkam manažmentu pacientov s najčastejšími chronickými neurologickými ochoreniami v asociácii s ochorením Covid-19.
Kľúčové slová: Covid-19, neurológia, detský vek
COVID-19 and neurology
The current COVID-19 pandemic represents global, not only health related issue, that deserves a lot of attention. In
neurology, COVID-19 can manifest both associated as well as isolated symptoms and is able to develop as comorbidity in already existing neurologic patients. Furthermore, not only neurologists should bear these findings in mind. In
this article we present the latest findings and evidences of neuroinvasive potential human pathogenic coronaviruses
with a focus on SARS-CoV-2. In the second part of the article we present the treatment management of patients with
the most common chronic neurological diseases in assocciation with COVID-19.
Keywords: COVID-19, neurology, childhood
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 119-123

Úvod

Nový koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae patrí
medzi ľudské patogénne koronavírusy (HCoV), kam sa zaraďujú
aj HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoVHKU1, HCoV-NL63, SARSCoV a MERS-CoV(14). SARS-CoV-2 bol prvýkrát identifikovaný
v decembri 2019 u pacientov so závažným respiračným ochorením v čínskom meste Wu-chan v provincii Chu-pej, odkiaľ
sa rozšíril do všetkých čínskych provincií a ďalších krajín na
všetkých kontinentoch. Sekvenovanie preukázalo, že ide o pozitívny jednoreťazcový RNA koronavírus, ktorý má homologickú
sekvenciu so SARS-CoV a spôsobuje vysokoletálne respiračné
ochorenie Covid-19 s klinickými prejavmi podobnými SARSCoV a MERS-CoV(15).
Mnohé štúdie potvrdili, že podobne ako SARS-CoV aj nový
koronavírus využíva väzbu s receptormi enzýmu 2 konvertujúceho angiotenzín (ACE2) ako mechanizmus vstupu do bunky s následnou iniciáciou replikácie v bunkovej cytoplazme(3).
V neskoršej analýze sa zistilo, že afinita SARS-CoV-2 k receptorom ACE2 je dokonca 10- až 20-násobne vyššia ako v prípade
SARS-Co-V(29). Je známe, že mRNA ACE2 je prakticky prítomná vo všetkých orgánoch, ale presná expresia proteínov týchto
receptorov je do značnej miery neznáma. Prítomnosť receptorov
ACE2 v pľúcnych alveolárnych epitelových bunkách a enterocytoch tenkého čreva predstavuje možný spôsob vstupu vírusu
SARS-CoV-2 do organizmu(3).
Identifikovať cesty vstupu vírusu do organizmu je nesmierne
dôležité, nielen z hľadiska pochopenia patogenézy, ale aj v rámci samotnej terapeutickej stratégie.
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Neuroinvazívny potenciál ľudských koronavírusov

V súčasností narastá množstvo dôkazov, ktoré upozorňujú
na potenciálny neurotropizmus HCoV(15). Prvá detekcia HCoV
v CNS bola zaznamenaná už v roku 1980 v pitevných nálezoch mozgového tkaniva u dvoch pacientov so sclerosis multiplex (SM)(5), v nasledujúcich rokoch bola prítomnosť týchto
vírusov dokázaná u ďalších pacientov s SM. V roku 2000 sa
uskutočnila analýza pitevných vzoriek CNS pacientov s rôznymi neurologickými ochoreniami (medzi najčastejšie patrila SM),
až u 67 % pacientov bola zistená pozitivita HCoV. Išlo o prvú
prácu, ktorá opisovala významné neurotropné, neuroinvazívne
a neurovirulentné vlastnosti týchto respiračných patogénov. Ďalším záverom bolo zistenie, že práve tieto vírusové infekcie horných dýchacích ciest predstavujú dôležitý spúšťač SM atakov,
čomu zodpovedajú aj sezónne vzorce výskytu HCoV v asociácii
s výskytom akútnych exacerbácií SM(1).
Ďalšie publikované dôkazy vychádzajú hlavne z vysokej
štrukturálnej a evolučnej podobnosti medzi SARS-CoV a SARSCoV-2, ktoré predpokladajú podobný potenciál oboch vírusov.
Prvý prípad infekcie SARS-CoV s neurologickou manifestáciou
bol zaznamenaný v Hongkongu v roku 2003 u 59-ročnej pacientky(9). Pacientka bola prijatá pre febrílie a enterorespiračný infekt,
v priebehu hospitalizácie došlo k výraznej progresii klinického
stavu, objavili sa záchvaty s klonickými zášklbmi končatín.
Infekcia SARS-CoV bola potvrdená vo vzorkách tracheálneho
aspirátu a aj v likvore. V roku 2004(13) bol prezentovaný prípad
32-ročnej pacientky so SARS, u ktorej na 22. deň ochorenia
došlo k rozvoju generalizovanej tonicko-klonickej kŕčovej aktivity, v likvore bola zachytená prítomnosť SARS-CoV. Detekcia
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vírusu bola pozitívna aj vo vzorkách stolice a v peritoneálnej
tekutine. Čínski autori(6) vo svojej práci predstavili výsledky post
mortem analýz u pacientov infikovaných SARS, opisujú prítomnosť proteínu SARS-CoV a vírusovej RNA v žalúdku, tenkom
čreve, obličkách, potných žľazách, prištítnych telieskach, pečeni, hypofýze aj v mozgovom tkanive. Zaujímavú kazuistiku v roku
2004 publikovali americkí autori(31), išlo o 15-ročného pacienta
s akútnou diseminovanou encefalomyelitídou (ADEM), u ktorého bol v likvore zachytený HCoV-OC43. Týmto prípadom podporili hypotézu, že HCoV môžu byť dôležitým etiologickým faktorom v patogenéze demyelinizačného procesu u ľudí. Li et al.
(2016) analyzovali kohortu 183 detských pacientov s podozrením na akútnu encefalitídu, až u 22 pacientov bol detegovaný
etiologický agens HCoV(14). Medzi najčastejšie príznaky u týchto
pacientov patrili febrílie, bolesť hlavy a vracanie. Pozoruhodné
bolo aj zistenie, že u pacientov infikovaných HCoV s neuroinfekciou bol nižší počet lymfocytov a eozinofilov v periférnej krvi
ako u pacientov s respiračnými ťažkosťami, infikovaných HCoV,
v spektre neutrofilov bol pozorovaný opačný trend.
Pri vstupe infekcie SARS-CoV do CNS mnohí autori uvažujú o hematogénnej diseminácii alebo vstupe prostredníctvom
nervus olfactorius(30). Tieto závery podporujú aj výsledky animálnych štúdií, ktoré u infikovaných myší kmeňom SARS-CoV
po intranazálnej instilácii detegujú okrem extenzívnej replikácie
vírusu v pľúcach prítomnosť a replikáciu vírusu v mozgovom
tkanive. Pri šírení infekcie v CNS sa zistili výrazné regionálne
rozdiely v oblastiach mozgu, kým cerebellum zostáva neinfikované, vysokú infikovanosť vykazuje talamus, mozgový kmeň
a cerebrum. Autori sa domnievajú, že vírus sa do mozgu primárne dostáva prostredníctvom bulbus olfactorius a odtiaľ sa rýchlo
šíri transneuronálne do vzdialených neurónov aj do oblastí Virchowových-Robinových priestorov. Táto replikácia vírusu vedie
k progredujúcej akútnej encefalitíde, ktorá je príčinou úmrtia infikovaných myší (18). Mnohé výskumné štúdie ako prostriedok na
pochopenie ľudskej neuroinfekcie využívajú in vivo neurotropné
a neuroinvazívne vlastnosti HCoV-OC43 vývojom experimentálneho zvieracieho modelu. Kmeň HCoV-OC43 je najviac príbuzný so SARS-HCoV a môže byť tak použitý ako model na
štúdium SARS-HCoV, sekvenovanie odhalilo aj rozsiahlu homológiu týchto dvoch vírusov v oblastiach replikácie a patogenézy.
Po intranazálnej instilácii vírusu u myší sa tieto vírusové antigény detegujú už o 3 dni v bulbus olfactorius, ale bez prítomnosti
vírusu v perivaskulárnych krvných bunkách, alebo v CNS. Už
po 7 dňoch je vírus detegovaný v celom mozgovom tkanive, čo
naznačuje schopnosť jeho rýchlej replikácie v CNS, ktorá vyvoláva akútnu encefalitídu charakteru spongiformnej degenerácie
a je príčinou smrti infikovaných myší. Ďalšie výskumné projekty uskutočnili štúdie na myšiach s vírusom myšacej hepatitídy
(MHV), ktorý patrí medzi koronavírusy a geneticky je príbuzný
HCoV-OC43. Zistením bolo, že oba tieto vírusy v CNS indukujú
demyelinizačný proces(4,11,25). Je zaujímavé, že ablácia bulbus
olfactorius zabránila šíreniu MHV do CNS u myší po intranazálnej instilácii(21).

Neuroinvazívny potenciál SARS-CoV-2

Súčasný rozvoj pandémie SARS-CoV-2 opätovne otvára
otázku neurovirulencie HCoV. Možnú neurovirulenciu podporuje
aj dokázaná expresia receptorov ACE2 v nervovom tkanive, a to
v gliálnych bunkách a neurónoch(3). Talianski neurológovia sa
domnievajú, že v prípade SARS-CoV-2 k neuroinvázii dochádza
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buď hematogénnou cestou, alebo retrográdnym axonálnym
transportom prostredníctvom niektorých kraniálnych nervov
ako nervus olfactorius, nervus trigeminus, nervus vagus, nervus
glossopharyngeus alebo periférnymi nervami(27). Neurologické
symptómy u pacientov infikovaných Covid-19 retrospektívne
analyzoval vo Wu-chane čínsky tím pod vedením Mao et al.
(2020) na základe dát 214 hospitalizovaných pacientov(16). Po
spracovaní údajov detegovali u 78 pacientov (36,4 %) rôzne
neurologické prejavy, ktoré rozdelili do troch hlavných kategórií:
–– postihnutie centrálneho nervového systému (CNS) – bolesť
hlavy, vertigo, alterácia vedomia, ataxia, akútne cerebrovaskulárne ochorenie a epileptické záchvaty,
–– postihnutie periférneho nervového systému (PNS) – hypogeuzia (zníženie pocitu chuti), hyposmia (zníženie pocitu čuchu), anosmia (strata pocitu čuchu) a neuralgia,
–– postihnutie kostrového svalstva.
V posledných týždňoch sa objavujú mnohé správy z Číny,
Južnej Kórey a Talianska, ktoré u infikovaných pacientov
s asymptomatickým priebehom zdôrazňujú významný výskyt
postvírusovej hyposmie až anosmie, niektoré práce uvádzajú
až 30 % výskyt týchto symptómov.
Zaujímavú kazuistiku publikovali čínski autori(12), ktorí prezentujú prípad 60- ročného muža z Wu-chanu so vznikom rhabdomyolýzy v súvislostí s infekciou Covid-19. Autori týmto prípadom
upozorňujú na nutnosť rýchlej klinickej a diagnostickej detekcie
symptómov rhabdomyolýzy, ako je fokálna bolesť svalov, únava a nevyhnutnosť vyšetrenia kreatínkinázy (CK) a myoglobínu,
keďže na základe dostupných štúdií je u pacientov s infekciou
Covid-19 často prítomná únava a bolesť svalov.
Talianski neurológovia v Miláne zo svojich skúseností upozorňujú na fakt, že závažné systémové a respiračné poškodenie
v dôsledku SARS-CoV-2 môže sťažovať detekciu mnohých neurologických symptómov u infikovaných pacientov.

Chronické neurologické ochorenia v asociácii
s infekciou SARS-CoV-2
V nasledujúcej časti prezentujeme základné odporúčania pre
manažment pacientov s najčastejšími chronickými neurologickými ochoreniami v asociácii s infekciou SARS-CoV-2.
Epilepsia a Covid-19
Epilepsia predstavuje heterogénnu skupinu ochorení, ktorých
hlavným klinickým prejavom sú epileptické záchvaty. Samotná
epilepsia nezvyšuje riziko nákazy ani nezhoršuje priebeh ochorenia SARS-CoV-2. Niektorí pacienti s epilepsiou však majú iné
pridružené ochorenia alebo môžu byť nastavení na imunomodulačnú terapiu (ACTH, kortikosteroidy či inú imunoterapiu), a tak
sú ohrození ťažším priebehom vírusovej infekcie. Epileptické
záchvaty nie sú typickým symptómom infekcie Covid-19, pri
závažnom priebehu infekcie však môže dôjsť k multiorgánovému poškodeniu vrátane CNS. V tomto prípade sa môžu u pacienta vyskytnúť záchvaty, a to aj u osôb bez epilepsie. Pre väčšinu
pacientov s epilepsiou platí, že počas febrilného ochorenia sa
frekvencia epileptických záchvatov môže zvýšiť, to platí aj v prípade infekcie Covid-19. Medzi ďalšie príčiny, ktoré môžu provokovať epileptické záchvaty, patria: nedostatočný príjem tekutín a stravy, nepravidelné užívanie antiepileptickej medikácie,
nemožnosť vstrebávania liekov napr. pri vracaní, nedostatočný
spánok a relaxácia, obavy a úzkosť; aj keď predbežné štatistické

PEDIATRIA

2/2020

PREHĽADOVÉ PRÁCE

dáta z krajín, kde vypukla epidémia Covid-19, naznačujú, že
riziko zhoršenia záchvatov je u väčšiny pacientov s epilepsiou
nízke(19).
U pacientov s epilepsiou boli zaznamenané klinicky významné liekové interakcie medzi antiepileptickou medikáciou a liečbou používanou pri infekcii Covid-19. Vzhľadom na farmakologické interakcie je nevyhnutné tieto odporúčania zohľadniť pri
liečbe, zoznam týchto interakcií je neustále aktualizovaný(23).
Neuromuskulárne ochorenia a Covid-19
Kategória neuromuskulárnych ochorení (NMO) pokrýva celý
rad diagnóz s rozdielnou úrovňou postihnutia kostrových svalov
a periférnych nervov, ktoré vedú k svalovej slabosti(24). Pretože Covid-19 je ochorenie postihujúce hlavne pľúca a dýchacie
cesty, každý stav, ktorý je spojený s poruchou prehĺtania alebo dýchania, môže zhoršiť priebeh infekcie Covid-19. Asociácia britských neurológov (Association of British Neurologists,
European Reference Network EURO-NMD, others) vypracovala usmernenia o vplyve Covid-19 na jednotlivé skupiny neuromuskulárnych ochorení(2). Pacienti s vysokým rizikom závažného priebehu ochorenia Covid-19 sú tí, ktorí trpia slabosťou
respiračných svalov (FVC < 60 %), slabou očisťovacou schopnosťou dýchacích ciest, neefektívnym kašľaním, na domácej
neinvazívnej ventilácii, s poruchami prehĺtania alebo tí, ktorí sú
na imunosupresívnej liečbe(17).
Vo všeobecnosti sa neodporúča u pacientov s liečeným
aktívnym základným ochorením prestať užívať chronickú liečbu.
Riziko vzplanutia ochorenia je vysoké a presahuje riziko spojené
s liečbou ochorenia Covid-19. Niektorí pacienti môžu dokonca
potrebovať vyššie dávky kortikosteroidov počas akútnej infekcie. Taktiež pacienti s akútnou infekciou Covid-19 a mystheniou
gravis (MG) by nemali vysadzovať imunosupresívnu liečbu.
Pri pacientoch s MG treba zvažovať riziká a benefity aktuálne
dostupnej liečby infekcie Covid-19 (hydroxychlorochín a azitromycín), ktoré môžu zhoršiť priebeh MG. Pacienti s Guillainovým-Barrého syndrómom (GBS) sú ohrození, ak vyžadujú
umelú pľúcnu ventiláciu(2). NMO patria do spektra zriedkavých
ochorení, preto doteraz neexistujú konkrétne prípady, ktoré by
opisovali priebeh ochorenia Covid-19 v tejto skupine pacientov,
vieme len predpokladať možné komplikácie. Najúčinnejším preventívnym opatrením stále zostáva sociálna izolácia a dodržiavanie správnych hygienických zásad(17).
Sclerosis multiplex a Covid-19
Sclerosis multiplex (SM) je chronické, zápalové a degeneratívne ochorenie CNS s aktivitou varírujúcou od benígnych, až
po veľmi agresívne formy. V liečbe SM sa v súčasnosti akceptujú tzv. lieky modifikujúce ochorenie (DMT – z angl. disease
modifying therapy). Ide najmä o preparáty interferónu beta,
glatirameracetát, teriflunomid, dimetylfumarát, fingomolid, natalizumab a alemtuzumab, ktoré môžu ovplyvniť funkciu imunitného systému v zmysle zníženia obranyschopnosti proti niektorým infekciám (vírusovým a/alebo bakteriálnym). V súčasnosti
nie sú známe presné informácie infekcie Covid-19 v asociácii
s pacientmi s SM, ktorí sú liečení preparátmi DMT. V rámci opatrení proti šíriacej sa pandémii koronavírusu je však nevyhnutné, aby pacienti rešpektovali a dodržiavali odporúčané postupy
všeobecnej ochrany a hygienických zásad. WHO aj Slovenský
zväz sclerosis multiplex odporúčajú pacientom s SM v prevencii ochorenia Covid-19 obmedziť sociálne kontakty, zotrvať
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v izolácii v domácom prostredí, dodržiavať základné hygienické
pravidlá aj racionálny stravovací a pitný režim(26,28). Eventuálna zmeny liečby (prerušenie alebo oddialenie začatia liečby) aj
plánovanie kontrolných ambulantných vyšetrení sú v plnej kompetencii ošetrujúceho neurológa. Prerušenie liečby SM prináša
so sebou riziko zhoršenia príznakov, a preto by malo byť prísne individuálne posudzované. Je potrebné zohľadniť konkrétny
typ lieku a jeho mechanizmus pôsobenia na imunitný systém,
epidemiologickú situáciu a prostredie, z ktorého pacient pochádza, vek aj ďalšie komorbidity. V prípade náhleho zhoršenia
stavu je plne indikované podávanie kortikosteroidnej liečby
ataku SM, ktorá však svojím imunosupresívnym účinkom vedie
k všeobecne zvýšenému riziku infekcie, a teda pravdepodobne
aj Covid-19(26,28).
Neurofibromatóza a Covid-19
Neurofibromatóza je geneticky podmienené neurokutánne
ochorenie s autozómovo dominantnou dedičnosťou. Doposiaľ
neboli publikované žiadne vedecké štúdie, ktoré by potvrdili
zvýšené riziko rozvoja infekcie Covid-19 u pacientov s neurofibromatózou. U týchto pacientov nie je pozorovaná ani zvýšená
náchylnosť na vírusové infekcie, preto sa dá predpokladať, že
riziko rozvoja Covid-19 je rovnaké ako u ostatnej populácie(7).
V niektorých prípadoch však môžu byť pacienti s diagnózou NF1
vystavení zvýšenému riziku ochorenia Covid-19, a to vtedy, ak
sa u nich vyskytujú komplikácie, ako sú respiračné problémy
súvisiace s progresívnou skoliózou, alebo ich stav vyžaduje liečbu cytostatikami pri potvrdenom glióme zrakového nervu alebo
inom type malignity súvisiacej s týmto ochorením(22).
Detská mozgová obrna a Covid-19
Detská mozgová obrna (DMO) je neurovývojové neprogresívne ochorenie postihujúce motorický vývoj dieťaťa, vzniklo na
podklade prebehnutého a ukončeného prenatálneho, perinatálneho alebo postnatálneho inzultu pôsobiaceho na vyvíjajúci
sa mozog. K častým komorbidným ochoreniam patrí epilepsia,
mentálna retardácia a sekundárne muskuloskeletálne problémy(20). Pacienti, u ktorých sú prítomné symptómy ovplyvňujúce
schopnosť prehĺtať a dýchať, sú rizikoví pre ochorenie Covid-19.
Taktiež rizikovým faktorom je epilepsia a jej liečba, ktorá môže
interagovať s liekmi súčasne používanými na liečbu Covid-19.
Ako ani pri doteraz opísaných chorobných jednotkách, nestretli
sme sa v literatúre s konkrétnymi prípadmi opisujúcimi priebeh
ochorenia Covid-19 u pacientov s DMO. Dá sa však predpokladať, že títo pacienti budú vyžadovať špeciálnu starostlivosť(10).

Záver

V súčasnosti je známych niekoľko ľudských koronavírusov,
z ktorých väčšina spôsobuje len mierne respiračné symptómy.
Epidemiologické štúdie z posledných rokov však demonštrujú
závažné, až devastujúce dôsledky niektorých koronavírusov na
ľudskú populáciu, čoho dôkazom je aj prebiehajúca celosvetová pandémia novým koronavírusom SARS-CoV-2. V článku
prezentujeme syntézu aktuálnych poznatkov o potenciálnych
neurotropných kapacitách HCoV, ktoré sa môžu manifestovať
širokým spektrom neurologických symptómov a ochorení.
–– Nový koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae patrí
medzi ľudské patogénne koronavírusy (HCoV).
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–– Vstup vírusu SARS-CoV do CNS by mohol byť sprostredkovaný hematogénnou cestou alebo retrográdnym axonálnym
transportom prostredníctvom niektorých kraniálnych nervov
ako nervus olfactorius, nervus trigeminus, nervus vagus, nervus glossopharyngeus alebo periférnymi nervami.
–– Neurologické symptómy u pacientov infikovaných Covid-19
sa rozdeľujú do troch hlavných kategórií: (1) postihnutie centrálneho nervového systému (CNS) – bolesť hlavy, vertigo, alterácia vedomia, ataxia, akútne cerebrovaskulárne ochorenie
a epilepsia, (2) postihnutie periférneho nervového systému
(PNS) – hypogeuzia (zníženie pocitu chuti), hyposmia (zníženie pocitu čuchu), anosmia (strata pocitu čuchu) a neuralgia,
(3) postihnutie kostrového svalstva – myalgie, rabdomyolýza.
–– Závažné systémové a respiračné poškodenie v dôsledku
SARS-CoV2 môže sťažovať detekciu mnohých neurologických symptómov u infikovaných pacientov.
–– Samotná epilepsia nezvyšuje riziko nákazy ani nezhoršuje
priebeh ochorenia SARS-CoV-2. Pacienti s epilepsiou, ktorí
majú iné pridružené ochorenia alebo sú nastavení na imunomodulačnú terapiu (ACTH, kortikosteroidy či inú imunoterapiu), sú ohrození ťažším priebehom vírusovej infekcie.
–– Epileptické záchvaty nie sú typickým prejavom infekcie Covid-19, pri závažnom priebehu infekcie však môže dôjsť
k multiorgánovému poškodeniu vrátane CNS a záchvaty sa
môžu objaviť aj u pacientov bez epilepsie.
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–– U pacientov s epilepsiou boli zaznamenané klinicky významné liekové interakcie medzi antiepileptickou medikáciou
a liečbou používanou pri infekcii Covid-19.
–– Pacienti s chronickými neurologickými ochoreniami v prevencii infekcie Covid-19 by mali obmedziť sociálne kontakty,
zotrvať v izolácii v domácom prostredí, dodržiavať základné
hygienické pravidlá aj racionálny stravovací a pitný režim, prípadné zmeny liečby sú v plnej kompetencii ošetrujúceho neurológa. Odporúča sa pokračovať v chronickej liečbe.
–– Pacienti s DMO, u ktorých sú prítomné symptómy ovplyvňujúce schopnosť prehĺtať a dýchať, sú rizikovými pre ochorenie Covid-19, rizikovým faktorom je u nich aj epilepsia a jej
liečba, ktorá môže interagovať s liekmi súčasne používanými na liečbu Covid-19.
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Covid-19 a oftalmológia
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Nový koronavírus SARS-CoV-2 rozširujúci sa z Číny od decembra 2019 spôsobuje ochorenie Covid-19 s prevažne
respiračnou, ale aj s izolovanou či kombinovanou gastrointestinálnou alebo neurologickou symptomatológiou. Očné
komplikácie tohto ochorenia neboli doposiaľ detailne preskúmané. Výsledky viacerých štúdií však naznačujú, že
vírus SARS-CoV-2 môže spôsobiť miernu folikulárnu konjunktivitídu, ktorú prakticky nemožno odlíšiť od inej vírusovej
konjunktivitídy. Jej výskyt sa zaznamenáva do 1 % pacientov. K infikovaniu dochádza pravdepodobne kontaktom
aerosólu so spojovkou. Keďže konjunktivitída je pomerne časté očné ochorenie, bežne ošetrované na oftalmologických
pracoviskách, môžu byť oftalmológovia potenciálne prvými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pacientom
s Covid-19. V článku sú prezentované najaktuálnejšie informácie z oblasti oftalmológie asociované s ochorením
Covid-19.
Kľúčové slová: Covid-19, oftalmológia, konjunktivitída
COVID-19 and opthalmology
Newly described SARS-CoV-2 spreading from China since december 2019 causes COVID-19 characterised predominantly by respiratory, or even by isolated or combined gastrointestinal or neurological symptomatology. Any specific ophtalmology complications of this disease have not been investigated in detail yet. The results of some studies
indicate that the virus SARS-CoV-2 can cause a mild follicular conjuctivitis which in fact, is not possible to differentiate from any other viral conjuctivitis. A contact of aerosol with conjuctiva is the most probable way of getting the infection. Since conjuctivitis is a relatively frequent opthalmologic disease treated in ophtalmologic praxis, ophtalmologists
could, potentially, be the first healthcare providers in patients with COVID-19. The most up-to-date information associated with the COVID-19 disease from the ophtalmology field are presented in this article.
Keywords: COVID-19, opthalmology, conjunctivitis
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 125-127

Úvod

Koronavírusy patria do skupiny vírusov postihujúcich cicavce a vtáky. Je známych sedem druhov ľudských koronavírusov
spôsobujúcich dominantne respiračné príznaky, môžu sa však
prejavovať širokým spektrom ďalších klinických symptómov.
Vírusy 229E, NL63, OC43 a HKU1 spôsobujú nezávažné infekcie horných dýchacích ciest prejavujúce sa nádchou, bolesťou
hrdla, horúčkou a kašľom. U imunokompromitovaných pacientov alebo u ľudí s kardiopulmonálnymi ochoreniami môžu spôsobovať bronchitídu, až pneumóniu s možnými komplikáciami.
Infekcie vírusmi SARS-CoV, MERS-CoV a SARS-CoV-2 môžu
viesť až ku komplikáciám s respiračným zlyhaním, ohrozujúcim
život. Koronavírusy sa manifestujú prevažne respiračnou, ale
aj gastrointestinálnou, neurologickou či očnou symptomatológiou(3). Súčasné poznatky o šírení koronavírusov favorizujú
kvapôčkový spôsob prenosu infekcie primárne z človeka na
človeka. Ďalšou alternatívnou cestou šírenia koronavírusov by
mohlo byť šírenie infekcie kontaktom osoby s infikovanou plochou alebo predmetom s následným zanesením infekcie do
nosa, úst alebo očí. Prítomnosť vírusovej RNA vo vzorkách stolice pacientov s Covid-19 naznačuje prenos fekálno-orálnou cestou. Vírus môže byť šírený aj prostredníctvom asymptomatických nosičov(6). Čínsky oftalmológ Li Wenliang, ktorý ako jeden
z prvých lekárov upozorňoval na veľmi nebezpečný potenciál
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tohto vírusu a nakoniec v jeho dôsledku aj umrel, mal podozrenie, že mohol byť infikovaný práve asymptomatickým pacientom
s glaukómom(6).

Koronavírusy a ich okulárne pôsobenie na
animálnych modeloch

Niektoré koronavírusy majú potenciál spôsobovať u zvierat
očné ochorenia. V prípade mačiek a myší sú to najčastejšie
konjunktivitídy, predné uveitídy, retinitídy a optické neuritídy(8).
Očná manifestácia vírusu infekčnej peritonitídy mačiek (po
angl. Feline infectious peritonitis – FIP), patriaceho do skupiny animálnych koronavírusov, sa rozvíja v dôsledku vaskulitídy rôznych segmentov oka. V práci Hoka (1993) bol u zvierat
opísaný možný okulárny prenos infekcie FIP. V prípade zdravých mláďat sa po 100 dňoch kontaktu so svojimi infikovanými
rodičmi rozvinula obojstranná konjunktivitída, v niektorých prípadoch až predná uveitída, chorioiditída s odlúpením sietnice
alebo retinálna vaskulitída(4). Na oftalmologické výskumné projekty sa využívajú najmä dva neurotropné myšacie koronavírusy (JMVH a MHV-A59), pomocou ktorých možno nasimulovať
zvierací experimentálny model vírusom indukovanej retinálnej
degenerácie (po angl. experimental CoV retinopathy – ECOR)
alebo model vírusom indukovanej optickej neuritídy. Výsledky animálnych štúdií poukazujú na veľkú variabilitu zvieracích
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očných prejavov, a to od postihnutia predného segmentu oka
(konjunktivitída a predná uveitída) až po ochorenia ohrozujúce
zrak, ako retinitída a optická neuritída(8).

Patofyziológia očných ochorení spôsobených
koronavírusmi

Dodnes neboli presne objasnené patomechanizmy pôsobenia SARS-CoV-2 na očné tkanivá. Niektoré genetické a štrukturálne analýzy koronavírusov potvrdili, že SARS-CoV-2 využíva
na vstup do hostiteľskej bunky rovnaký viažuci proteín (ACE2
receptor) ako SARS-CoV. Práve ACE2 receptory boli detegované v komorovej tekutine, naopak, expresia ACE2 receptorov
v predných tkanivách oka, ako je spojovka a rohovka, nebola
dokázaná(5).

Očné prejavy súvisiace so SARS-CoV-2

V práci čínskych oftalmológov Xia et al. (2020) bolo cieľom
zhodnotiť prítomnosť nového koronavírusu SARS-CoV-2 v
slzách a spojovkových sekrétoch u pacientov s Covid-19. Do
prospektívnej štúdie bolo zaradených 30 pacientov s potvrdenou koronavírusovou pneumóniou, z toho 9 pacientov malo ťažkú pneumóniu. Výsledky štúdie preukázali, že vírus existoval
v slzách a spojovkových sekrétoch u pacientov s Covid-19 s
konjunktivitídou a u pacientov bez konjunktivitídy nebol vírus v
spojovkovom vaku dokázaný. Vzhľadom na nízky počet skúmaných pacientov však nemožno úplne vylúčiť prítomnosť vírusových častíc v spojovkových sekrétoch a slzách ani u pozitívnych
pacientov bez konjunktivitídy. Taktiež autori v diskusii poukazujú
na fakt, že nie všetci pozitívni pacienti s vírusovou konjunktivitídou musia mať v spojovkovom vaku laboratórne dokázaný
vírus, a teda je otázne, či vírus konjunktivitídu spôsobuje. Na
záver však konštatujú, že u pozitívnych pacientov s konjunktivitídou možno zo sĺz alebo spojovkového vaku preukázať prítomnosť SARS-CoV-2(11). V rozsiahlejšej štúdii uverejnenej v New
England Journal of Medicine vedci zdokumentovali spojovkovú kongesciu u 9 z 1 099 hospitalizovaných pacientov (0,8 %)
v 30 nemocniciach v Číne s laboratórne potvrdeným Covid-19(3).
V retrospektívnej štúdii uverejnenej koncom marca 2020 v časopise JAMA Ophthalmology malo 12 z 38 klinicky potvrdených
hospitalizovaných pacientov s Covid-19 očné prejavy súvisiace
s konjunktivitídou. Išlo najmä o príznaky spojovkovej hyperémie,
chemózy a epifory (zvýšené slzenie). Dvaja pacienti mali pozitívny spojovkový výter na SARS-CoV-2, jeden mal konjunktiválnu
hyperémiu a druhý chemózu a epiforu (10). Dodnes neboli publikované žiadne vedecké práce zaoberajúce sa očnými príznakmi
u detských pacientov s Covid-19.

Odporúčania pri očnom vyšetrení

Oftalmológovia patria k lekárom prvého kontaktu, ktorí môžu
potenciálne predstavovať významnú rizikovú skupinu zdravotníckych pracovníkov pre vznik infekcie Covid-19. Toto ochorenie
je vysokoinfekčné s prevažne kvapôčkovým spôsobom šírenia
cez sliznice nosa, horných dýchacích ciest, ale tiež cez spojovku.
Z týchto dôvodov je potrebné okrem základných hygienických
opatrení dodržiavať niektoré ďalšie opatrenia vydané Slovenskou oftalmologickou spoločnosťou na zabránenie šírenia infekcie v špecifických podmienkach očnej ambulancie. Zdravotnícki
pracovníci musia pri kontakte s pacientom používať ochranné
rúška alebo respirátory, vhodné je tiež používanie ochranných okuliarov alebo celotvárových štítov. Súčasťou ochrany
126

personálu sú aj jednorazové rukavice, ktoré treba vymeniť po
každom vyšetrení. Na štrbinovej lampe by mali byť upevnené
štíty alebo fólie a pacient by počas vyšetrenia na štrbinovej lampe nemal rozprávať. Pacient je tiež povinný vstupovať do ambulancie s rúškom na tvári a nemal by byť v ambulancii viac ako
15 minút. Meranie vnútroočného tlaku by malo byť obmedzené
len na niektoré akútne a indikované prípady. Bolo zistené, že pri
meraní vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom u bezpríznakového infikovaného pacienta (počas inkubačnej lehoty)
vzniká v okolí oka aerosól obsahujúci vírus, ktorý sa dostáva aj
do okolitého prostredia(9). Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby
vyšetrujúci personál aj personál nachádzajúci sa v miestnosti
počas celého merania používal respirátor a ochranné okuliare.
Pri aplikácii očných kvapiek musia byť použité rukavice a ak je to
možné, treba zabrániť dotyku rúk s mihalnicami a tvárou pacienta. Nesmie dôjsť ku kontaminácii aplikátora ani fľaštičky kvapiek.
Počas vyšetrenia očného pozadia sa neodporúča používanie
kontaktných šošoviek, preferuje sa použitie Volkových šošoviek.
Po vyšetrení je potrebné všetky prístroje, pomôcky a povrchy,
s ktorými prišiel pacient do kontaktu, dezinfikovať. Pri syndróme
suchého oka sa neodporúča vyšetrovať kvalitu a kvantitu slzného filmu. Pacientom by sa nemali aplikovať kontaktné šošovky(7).

Záver

Časť pacientov s Covid-19 môže mať očné príznaky ochorenia, ku ktorým najčastejšie patrí konjunktivitída. Oko predstavuje
možnú vstupnú bránu infekcie do organizmu a tiež môže byť
prostredníctvom sĺz a spojovkového sekrétu potenciálnym zdrojom šírenia vírusových partikúl do okolia. V prevencii nákazy
Covid-19 je nevyhnutné dodržiavať všeobecné zásady správnej
hygieny rúk a pri vyšetrovaní pacientov používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov vrátane ochrany nosa, úst
a v neposlednom rade aj očí.

Sumár základných faktov a odporúčaní:

–– Covid-19 je infekčné vírusové ochorenie s vysokým stupňom
virulencie a šíri sa najmä kvapôčkovou formou cez sliznice
nosa, horných dýchacích ciest a tiež cez spojovku.
–– Najčastejším očným prejavom ochorenia Covid-19 je konjunktivitída (asi 1 % pacientov podľa dostupných údajov zo
štúdií), slzný film a spojovka infikovaného pacienta predstavuje potenciálny zdroj šírenia infekcie.
–– Dodnes neboli publikované žiadne vedecké práce zaoberajúce sa očnými príznakmi u detských pacientov s Covid-19.
–– Zdravotnícky personál musí pri očnom vyšetrení používať
ochranné rúška alebo respirátory, jednorazové rukavice a
je vhodné používať ochranné okuliare alebo štíty a tiež štíty
upevnené na štrbinovej lampe.
–– Neodporúča sa merať vnútroočný tlak akýmkoľvek spôsobom, používať kontaktné šošovky ani vyšetrovať slzný film
pri suchom oku.
–– Po vyšetrení je potrebné všetky prístroje, pomôcky a povrchy,
s ktorými prišiel pacient do kontaktu, dezinfikovať.
Vyhlásenie o bezkonfliktnosti: nemáme potenciálny konflikt
záujmov.
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Covid-19 a gastrointestinálny trakt
Zu za na Havl íčeková 1 , Zu za na M ic h nová 1 , Peter L ietava 2
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave,
Univerzitná nemocnica Martin
2
Interná klinika gastroenterologická, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave,
Univerzitná nemocnica Martin
1

Koronavírusy boli u ľudí dlhodobo považované za neletálne patogény, ktoré spôsobovali predovšetkým ochorenia horných dýchacích ciest. V tomto storočí však boli identifikované tri vysoko patogénne koronavírusy, SARS-CoV, MERSCoV a aktuálne SARS-CoV-2 (2019-nCoV), zapríčiňujúce ochorenie Covid-19. Infikovaní jedinci môžu byť asymptomatickí alebo vykazovať rôznorodé klinické prejavy. Napriek tomu, že najčastejším prejavom ochorenia je horúčka,
väčšinou asociovaná s bolesťami hlavy, svalov, únavou a rôznorodou respiračnou symptomatológiou, ktoré môžu
progredovať do akútneho respiračného zlyhania a septického šoku, u niektorých pacientov môžu byť vyjadrené aj
gastrointestinálne prejavy (hnačka, nauzea, vracanie, bolesti brucha, nechutenstvo).
Publikácia predkladá aktuálne poznatky o možnostiach prenosu infekcie fekálno-orálnou cestou, gastrointestinálnych
prejavoch ochorenia Covid-19, ale aj o manažmente pacientov s chronickými ochoreniami gastrointestinálneho traktu v pandémii Covid-19.
Kľúčové slová: Covid-19, gastrointestinálny trakt, fekálno-orálny prenos
COVID-19 and gastrointestinal tract
Coronaviruses (CoVs) have been traditionally considered nonlethal pathogens in humans, causing mainly upper respiratory tract infections. However, in this century, three highly pathogenic CoVs were identified, SARS-CoV, MERS-CoV
and currently SARS-CoV-2 (2019-nCoV), associated with COVID-19 disease. Patients infected with the virus may be
either asymptomatic or may experience mild to severe clinical symptoms. Fever is often the major and initial symptom
of COVID-19, which can be accompanied with headache, muscle ache, fatigue and mixed respiratory symptoms and
in severe cases acute respiratory distress syndrome and septic shock is developed quickly. Gastrointestinal symptomatology may be present in some patients (nausea, vomiting, diarrhoea, abdominal pain, anorexia).
The review summarizes the current knowledge about transmission of infection trough faecal-oral route, COVID-19
gastrointestinal symptomatology and management of patients with chronic gastrointestinal tract disorders during the
COVID-19 pandemic.
Keywords: COVID-19, gastrointestinal tract, faecal-oral transmission
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Úvod

Koronavírusy boli u ľudí dlhodobo považované za neletálne
patogény, ktoré spôsobovali predovšetkým ochorenia horných
dýchacích ciest(9). V tomto storočí však boli identifikované tri
vysokopatogénne kmene koronavírusov: SARS-CoV, MERSCoV a v súčasnosti SARS-CoV-2 (2019-nCoV), zapríčiňujúci
ochorenie Covid-19.

Covid-19 a možnosti prenosu fekálno-orálnou
cestou

Prvotné štúdie venujúce sa prenosu infekcie 2019-nCoV
poukazovali na prenos infekcie medzi ľuďmi prostredníctvom
kvapôčkovej nákazy cez respiračný trakt. Následne však bolo
poukázané aj na možnosť fekálno-orálneho prenosu. Pacienti
infikovaní 2019-nCoV môžu byť nositeľmi vírusu v čreve vo včasnej aj neskorej fáze infekcie. Zhang a spol. (2020) ako prví na
malej skupine pacientov hospitalizovaných pre pneumóniu zistili
prítomnosť 2019-nCoV vo výteroch z rekta, pričom v neskorších
fázach infekcie niektorí pacienti s negatívnym výterom z ústnej
dutiny stále vykazovali pozitivitu pri výtere z rekta(31). Aktuálne
práce sú zamerané na dĺžku vylučovania vírusovej RNA v stolici a implementáciu týchto poznatkov v manažmente pacientov.
Predpokladá sa, že vylučovanie vírusovej RNA stolicou môže
pretrvávať 2 – 4 týždne, zriedkavo aj dlhšie(5). Metaanalýza Tian
2/2020

a spol. (2020) poukázala na to, že PCR vyšetrenie stolice je
rovnako presné ako vyšetrenie materiálu z dýchacích ciest.
Pozitivita sa však oneskoruje o 2 – 5 dní a pretrváva 1 – 11 dní
po negativizácii výsledkov z dýchacích ciest(23). Xiao a spol.
(2020) pozorovali, že u viac ako 20 % pacientov s Covid-19
môže pretrvávať pozitivita vírusovej RNA vo vzorkách stolice aj
pri negatívnych výsledkoch z respiračného traktu. Odporúčajú
preto rutinné testovanie vzoriek stolice a implementáciu preventívnych opatrení zabraňujúcich fekálno-orálnemu prenosu(26).
U pacientov liečených kortikoidmi pretrvávala clearance vírusovej RNA signifikantne dlhšie (15 vs 8 dní), čo je jednou z príčin,
prečo sa ich použitie, hlavne pri miernych formách ochorenia,
neodporúča(16).
2019-nCov vstupuje do hostiteľskej bunky väzbou na
receptor, ktorým je enzým 2 konvertujúci angiotenzín
(ACE2). ACE2 sú exprimované nielen alveolárnymi epiteliálnymi bunkami typu 2 pľúc (AT2), ale aj epiteliálnymi bunkami
gastrointestinálneho traktu. Viaceré práce porovnávali expresiu
ACE2 receptora v rôznych častiach gastrointestinálneho traktu. Zhang a spol. (2020) potvrdili expresiu hornými a stratifikovanými bunkami ezofágu, ale aj absorpčnými enterocytmi ilea
a hrubého čreva(30). Xiao a spol. (2020) poukázali na vyššiu
expresiu ACE2 na gastrointestinálnych glandulárnych bunkách
(napr. žalúdok, duodénum a rektum) v porovnaní s dlaždicovým
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epitelom ezofágu(26). Pozorované boli aj interindividuálne rozdiely v expresii, podmienené zatiaľ neobjasnenými faktormi (napr.
črevná mikrobiota), ktoré môžu podmieňovať rôznu vnímavosť
na infekciu. Predpokladá sa, že následná invázia do buniek je
spúšťačom gastrointestinálnej symptomatológie, aj keď presný
mechanizmus zatiaľ ostáva neobjasnený(30). Schopnosť aktívneho infikovania a replikácie 2019-nCoV v gastrointestinálnom
trakte významne ovplyvňuje prístup k manažmentu ochorenia
vrátane prenosu infekcie a kontroly jej šírenia v populácii.

Gastrointestinálna symptomatológia Covid-19

Aj keď úvodné štúdie naznačovali, že gastrointestinálna
symptomatológia nepatrí u pacientov s Covid-19 k typickým
prejavom, nemala byť v spojitosti s 2019-nCoV infekciou prehliadaná. Metaanalýza publikovaná v Journal of Clinical Medicine
(2020), vychádzajúca zo 61 štúdií (vrátane 17, ktoré zahŕňali aj
pediatrických pacientov) publikovaných na Medline, Cochrane
Central, EMBASE, Scopus a Lilac od 1. januára do 24. februára 2020, uvádza výskyt gastrointestinálnych symptómov u 9 %
jedincov (95 %, CI 3 – 17 %), t. j. celkový počet 1 744 z viac ako
59 tisíc pacientov. Aj keď do štúdie boli zahrnutí pacienti pochádzajúci z 11 rôznych krajín, až 75,8 % pochádzalo z provincie
Chu-pej v Číne, pôvodného epicentra pandémie(4). Následný
výskum upozornil na to, že výskyt gastrointestinálnej symptomatológie však môže byť omnoho vyšší, ako sa pôvodne predpokladalo, a dosahovať až 79 %. Výskyt gastrointestinálnych
prejavov je vyšší v neskorších štádiách epidémie a zatiaľ neboli
pozorované geografické rozdiely(24). Najčastejšie gastrointestinálne symptómy Covid-19 sú uvedené v tabuľke 1. Najčastejším
príznakom u detí aj dospelých sú hnačky, ktoré trvajú priemerne
4,1 ± 2,5 dňa, ale môžu pretrvávať aj dlhodobejšie po stanovení
diagnózy. Vracanie je typickejšie pre pediatrických pacientov(24).
Bolesti brucha, nauzea, vracanie aj hnačky sa väčšinou vyskytujú 1-2 dni pred rozvojom respiračnej symptomatológie či dokonca febrílií. Respiračné príznaky môžu u niektorých pacientov
dokonca plne absentovať. Nechutenstvo a bolesti brucha môžu,
naopak, pretrvávať aj 10 – 20 dní po úprave zápalovej aktivity,
aj pri negativite výterov z dýchacích ciest, ale perzistencii vírusu
v gastrointestinálnom trakte(10,20,25). Gastrointestinálne prejavy sa
zvýrazňujú s progresiou ochorenia. Údaje o vyššom výskyte pri
závažnejších formách ochorenia zatiaľ nie sú jednoznačné(11,25).
Frekventovanejšie sa vyskytujú u pacientov nad 65 rokov(20).
V pediatrickej populácii je aj gastrointestinálna symptomatológia
Covid-19 vo všeobecnosti miernejšia(18).
Ochorenie Covid-19 môže byť spojené s rôzne závažným
poškodením pečene, s eleváciou aminotransferáz, hypoproteinémiou a predĺžením protrombínového času(8,25). Elevácia
aminotransferáz a mierna elevácia bilirubínu sa môžu vyskytovať až u polovice pacientov, pričom u pacientov v kritickom
stave dochádza k závažnejšiemu postihnutiu hepatálnych funkcií(8,11,14,25). Predpokladá sa, že prejavy hepatotoxicity vznikajú
nielen následkom vírusovej hepatitídy, dysreguláciou mechanizmov vrodenej imunity a ako nežiaduci účinok liečby (antiretrovírusová liečba, hydroxychlorochín, azitromycín)(7,29). Postmortem
biopsie pečene u pacientov s Covid-19 preukázali mikrovezikulárnu steatózu, ktorá je bežným nálezom pri septických stavoch,
prítomnosť vírusových inkluzií v pečeni nebola potvrdená(27,29).
U pacientov s Covid-19 bola potvrdená signifikantná expresia
ACE2 na cholangiocytoch, zatiaľ čo na hepatocytoch je minimálna (2,6 %). Predpokladá sa preto vyššia náchylnosť na
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poškodenie intrahepatálnych žlčovodov(6). Laboratórne prejavy
cholestázy môžu byť prítomné až u polovice pacientov(29).
Vzhľadom na významný počet pacientov s minimálnou alebo
dokonca absentujúcou klinickou symptomatológiou je pre klinickú prax veľmi dôležitá identifikácia subklinickej symptomatológie. Medzi tieto príznaky môžeme zaradiť aj poruchu/stratu
chuti, často v kombinácii so stratou čuchu. Už začiatkom marca
2020 na tento príznak upozorňovali kazuistiky z Talianska a Iránu. Americká štúdia Yan a spol. (2020) analyzovala chemosenzorické symptómy takmer u 1 500 pacientov s flu-like symptomatológiou. Porucha chuti bola signifikantne častejšia u pacientov
s Covid-19, s výskytom až u 71 %. U pacientov negatívnych na
Covid-19 bola strata chuti prítomná v 17 %. Úprava poruchy
chuti korelovala s celkovým zlepšením klinického stavu, vo väčšine prípadov sa obnovila do dvoch týždňov od rozvoja klinickej
symptomatológie(28). Predpokladá sa, že neurotropný mechanizmus infekcie je podmienený expresiou ACE2 receptorov bunkami CNS (gangliové bunky, neuróny)(1).

Covid-19 a chronické gastrointestinálne choroby

S problematikou Covid-19 úzko súvisí otázka zvýšeného
rizika u pacientov so známym chronickým ochorením gastrointestinálneho traktu, predovšetkým pri podávaní imunosupresívnej liečby. „Preventívne“ vysadzovanie chronickej
medikácie sa vo všeobecnosti neodporúča. Asociované
komorbidity môžu zhoršovať prognózu ochorenia, preto im je
venovaná významná pozornosť. V súbore 109 pacientov s laboratórne potvrdeným Covid-19 analyzovanom Guan s spol.
(2020) malo minimálne jednu komorbiditu. U pacientov so
závažnejším priebehom ochorenia bol pozorovaný vyšší výskyt
vírusovej hepatitídy B (2,4 % vs 0,6 %), iné gastrointestinálne
komorbidity pozorované neboli(11). Transplantácia pečene môže
predstavovať riziko prenosu infekcie a testovanie darcu je preto nevyhnutné. Prenos infekcie od darcu však doposiaľ nebol
publikovaný. Riziko vo vzťahu k ďalším chronickým ochoreniam
pečene (autoimunitné, alkoholová a nealkoholová steatóza)
zatiaľ nebolo stanovené. Manažment pacientov s chronickým
ochorením pečene a po jej transplantácii sa riadi domácimi
a nadnárodnými odporučeniami(3,23). Pri sledovaní rizikovosti
pacientov s nádorovým ochorením gastrointestinálneho traktu
v čínskej štúdii, do ktorej bolo zahrnutých 1 590 pacientov, malo
v anamnéze nádorové ochorenie menej ako 1 %, traja z nich
mali zhubný nádor hrubého čreva so závažnejším priebehom
ochorenia(15). Vzhľadom na počet pacientov aj táto problematika
zostáva predmetom sledovania.
Aktuálne poznatky nenasvedčujú tomu, že pacienti s nešpecifickými črevnými zápalovými ochoreniami (IBD) by mali prerušiť prebiehajúcu liečbu vzhľadom na významné riziko relapsu ochorenia. U pacientov, ktorí sú liečení imunosupresívami,
by mali byť možné príznaky prísne sledované, predovšetkým
pri ďalšej asociovanej komorbidite alebo veku nad 60 rokov.
V tejto skupine pacientov sa jednoznačne odporúča minimalizovať sociálne kontakty(22). U pacientov, ktorí sú liečení kortikoidmi, by mala byť liečba postupne vysadzovaná hneď, ako
to zdravotný stav umožní. Týmto spôsobom je vhodné postupovať aj u iných pacientov užívajúcich liečbu kortikoidmi pre
iné ochorenia gastrointestinálneho traktu alebo pečene. Odporúčania pre manažment pacientov s IBD organizácia ECCO
pravidelne aktualizuje a prezentuje online formou tzv. expert
interviews(13). V období prípravy tejto publikácie bolo podľa
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Tabuľka 1. Charakteristika gastrointestinálnych symptómov COVID-19
Počet
pacientov

Vek

Nauzea/vracanie

Hnačka

99

55,5 r

1%

10%

138

22-92 r

10,1%/3,6%

10,1%

100

?

7,6%/7%

10,2%

75

10 m – 78 r

12%

15

41-58 r

1099

0-71 r

Lu et al.
(2020)(15)

171

Pan et al.
(2020) (20)

204

Štúdia
Chen et al.
(2020) (6)
Wang et al.
(2020)(23)
Miri et al.
(2020) (18)
Xiao et al.
(2020) (24)
Huang et al.
(2020)(12)
Guan et al.
(2020)(9)

Iné

nechutenstvo 39,9%
bolesť brucha 2,17%
nechutenstvo 41%
bolesť brucha 8%
hemoptýza 25 %

3%

hemoptýza 5 %

5,0%

3,7%

hemoptýza 0,9%

0-15 r

6,4 %

8,8 %

54,9 +15,4 r

0,8%

29,3%

nechutenstvo 83,8%

Metaanalýzy
Mao et al.
(2020)(17)

47936

6 m-94 r

6,1%

5,7%

Tian et al.
(2020)(22)

2023

0-95 r

1-29,4%/3,6-66,7%

2-49,5%

pravidelne aktualizovanej databázy SECURE-IBD známych IBD
326 pacientov s potvrdeným Covid-19 vrátane 18 pediatrických.
Rizikovosť priebehu stúpa s vekom, pričom ani jedno z detí
nemalo závažný priebeh ochorenia. Vzhľadom na rôznorodosť
skupiny a neznámy počet pacientov s asymptomatickým/miernym priebehom infekcie, ktorí neboli testovaní, zatiaľ nemožno
realizovať klinické uzávery (www.covidibd.org)

Záver

–– Aj keď gastrointestinálne prejavy sú v porovnaní s respiračnými menej známe, nemožno ich považovať za netypické.
–– Ich včasná identifikácia, následná intervencia a izolácia pacientov by mala viesť k znižovaniu šírenia infekcie v populácii a zlepšeniu manažmentu pacientov.
–– Pri realizácii preventívnych opatrení je potrebné zohľadniť
možnosť prenosu fekálno-orálnou cestou aj možnosť
prolongovanejšieho vylučovania vírusovej RNA stolicou
v porovnaní s respiračným traktom.
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Covid-19 a nefrologické ochorenia
M i ros l ava Br nd i a rová, Magd a A ntonyová, Len k a Šof rá n ková
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave,
Univerzitná nemocnica Martin

Podľa súčasných dostupných poznatkov je poškodenie obličiek u pacientov s Covid-19 časté. Etiológia je pravdepodobne rôznorodá a multifaktoriálna. Akútne poškodenie obličiek je závažným príznakom najmä u pacientov v kritickom stave. Osobitné riziko predstavuje infekcia pre pacientov s chronickým ochorením obličiek, hoci potenciálny vplyv
nie je v tejto fáze pandémie ešte úplne jasný. Autori v krátkom článku prinášajú aktuálne informácie o ochorení v súvislosti s ochorením obličiek.
Kľúčové slová: Covid-19, ochorenie obličiek, detský vek
COVID-19 and kidney diseases
Recent evidence suggests that renal impairment is common in patients with COVID-19. The aetiology is probably diverse and multifactorial. Acute kidney injury is a severe symptom especially for patients in a critical condition. Infection presents a special threat to patients with chronic kidney disease, although the potential impact is still not clear
at this phase of the pandemic. The authors present up-to-date information about the disease in connection with kidney disease.
Keywords: COVID-19, kidney disease, childhood
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 133-135

Úvod

Zvýšené riziko nakazenia a závažnejšieho priebehu Covid-19
ochorenia majú starší ľudia a pacienti s chronickými chorobami
(napr. poruchy imunity, choroby srdca, obličiek, diabetes mellitus). Podľa dostupných informácií majú deti miernejší priebeh
ako dospelí. Sú však aj skupiny detských pacientov, pre ktoré
môže byť toto ochorenie veľmi rizikové až fatálne. Medzi tieto
skupiny patria deti s chronickým obličkovým zlyhávaním,
v pravidelnom dialyzačnom programe, po transplantácii obličiek, deti s chronickými obličkovými ochoreniami
(nefrotický syndróm, vaskulitídy, glomerulonefritídy, atypický
HUS a i.), ktoré sa liečia kortikoidmi, imunosupresívami a biologickou liečbou(1).

Covid-19 a poškodenie obličiek

Podľa súčasných dostupných poznatkov je poškodenie obličiek u pacientov s Covid-19 časté. Etiológia poškodenia obličiek je pravdepodobne rôznorodá a multifaktoriálna. Ako prvé sa
predpokladá priame cytotoxické poškodenie vírusom. Toto
zistenie potvrdzuje zvýšená prítomnosť viriónov vo vzorkách
obličkového parenchýmu u pacientov s Covid-19(2). Samotný
prienik vírusu do buniek obličkového parenchýmu sa dáva do
súvisu s angiotenzínovým receptorom typu 2 (ACE2), ktorý je
vo zvýšenej miere exprimovaný práve v bunkách proximálneho tubulu a v podocytoch(17). Poškodenie obličiek môže byť aj
sekundárne pri poruche oxygenácie pri horúčke. Vo väčšom
počte pacientov boli v malých cievach prítomné aj hyalínové
tromby(16). Ukladanie imunokomplexov s následným navodením imunitne sprostredkovanej glomerulonefritídy zatiaľ nebolo
potvrdené. Zaznamenaná bola vyššia sérová koncentrácia kreatínkinázy s následným poškodením obličiek, poškodenie pôsobením cytokínov a mediátor zápalu. Tiež boli prítomné vyššie
koncentrácie dusíkatých látok. V biochemickom vyšetrení moču
2/2020

bola častá erytrocytúria a proteinúria (20 – 50 %). Akútne obličkové zlyhanie (AKI) bolo pozorované v 15 % prípadov. Dlhodobý vplyv ochorenia na obličkové funkcie po prekonaní infekcie
Covid-19 zatiaľ nie je známy(8).
Začiatkom februára sa v odbornej literatúre začali objavovať údaje, ktoré upozorňovali na možné prepojenie niektorých
antihypertenzív (inhibítory angiotenzínkonvertázy – ACEI, blokátory angiotenzínových receptorov) s vyšším rizikom nákazy
či horším priebehom infekcie Covid-19. Súviselo to s poznatkami o prieniku koronavírusu do buniek cez ACE2. Usudzuje
sa, že intenzita produkcie tohto receptora v rôznych orgánoch
pravdepodobne rozhoduje o citlivosti, príznakoch a následkoch
infekcie(3). Angiotenzín II je ústrednou molekulou systému renín
– angiotenzín – aldosterón (RAAS), ktorý je hlavný regulačný
systém krvného tlaku. Okrem týchto účinkov má vplyv na reguláciu bunkového cyklu a transkripcie (priamo ovplyvňuje proliferáciu a rast buniek) a zasahuje do procesov zápalu a fibrózy.
Angiotenzín II vzniká z angiotenzinogénu pôsobením renínu
a enzýmu konvertujúceho angiotenzín. Enzým konvertujúci
angiotenzín má dve formy: tkanivovú metaloproteinázu a karboxypeptidázu. Metaloproteináza je produkovaná endotelovými
bunkami pľúc a jej vplyvom vzniká angiotenzín II (zložený z 8
aminokyselín), ktorý má silné vazokonstrikčné účinky. Vplyvom
karboxypeptidázy vzniká variant angiotenzínu zloženého zo 7
aminokyselín, ktorý navodzuje vazodilatáciu, pôsobí protizápalovo a tlmí fibrinogenézu. Angiotenzín pôsobí v organizme prostredníctvom troch receptorov ACE1, ACE2 a Mas. Naviazaním
na ACE1 v nadobličkách spúšťa tvorbu aldosterónu, v obličkových tubuloch má priamy vplyv na resorpciu nátria, v mozgu
ovplyvňuje vnímanie smädu, chuť na slané a stimuluje aktivitu
sympatika. Negatívnou spätnou väzbou ACE2 sa modifikuje
jeho účinok na ACE1. ACEI sa v súčasnosti používajú nielen na
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kontrolu tlaku krvi, ale majú významný kardioprotektívny (spomalenie fibrózy a remodelácia myokardu a ciev) a renoprotektívny (zníženie proteinúrie a potlačenie prozápalových a profibrinogénnych mechanizmov) účinok. Blokátory angiotenzínových
receptorov po naviazaní na ACE1 blokujú účinok RAAS so
zachovaním aktivity dráh ACE2. Blokádou väzby angiotenzínu
II na ACE1 dochádza k jeho hromadeniu a k zvýšenej expresii
a stimulácii ACE2(6). Práve zvýšená expresia ACE2 s následným prienikom vírusu do bunky je podľa publikovaných informácií v patogenéze Covid-19 kritická(9). Naviazanie vírusu na
tento typ receptora je síce kľúčové, ale nemusí priamo súvisieť
s vyšším rizikom infekcie a horším priebehom. Väzba na ACE2
je len prvým krokom viacstupňového procesu vstupu vírusu do
bunky a dôležitý môže byť iný mechanizmus. Serínová proteáza
je enzým, potrebný na aktiváciu vírusového glykoproteínu, ktorý uľahčí fúziu membrány vírusu po naviazaní na ACE2. Práve
tento mechanizmus môže byť kľúčový. Podľa súčasných údajov síce blokátory angiotenzínových receptorov zvyšujú expresiu ACE2 na bunkovej membráne, ale nemusia zvyšovať tvorbu
serínovej proteázy. Taktiež blokádou ACE1 dochádza k väčšej
stimulácii ACE2, ktorá je spojená s reparáciou a remodeláciou
tkaniva, dochádza k rovnováhe oxidačných dejov, relaxácii hladkej svaloviny cievnej steny a k zvýšeniu nátriurézy(4,14). Podľa
aktuálnych odporučení medzinárodných kardiologických
a hypertenziologických spoločností zatiaľ neexistujú žiadne potvrdené súvislosti medzi artériovou hypertenziou
a zvýšeným rizikom infekcie Covid-19(10,12,13). Ani posledná
analýza, ktorá skúmala súvislosť medzi mortalitou pacientov na
Covid-19 a užívaním spomínaných antihypertenzív, nepotvrdila v skupine pacientov liečených spomenutými látkami vyššiu
úmrtnosť ani ťažší priebeh ochorenia v porovnaní s pacientmi,
ktorí týmito látkami liečení neboli(9). Podľa vyjadrenia Slovenskej
kardiologickej spoločnosti, Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a hlavného odborníka ministerstva zdravotníctva
pre kardiológiu sa v súčasnosti neodporúča vysadzovať tieto
lieky a pokračovať v ich užívaní. Ich vysadenie sa považuje
za hrozbu v dôvodu destabilizácie klinického stavu pacienta vrátane zvýšeného rizika závažných kardiovaskulárnych príhod(11).

Vo všeobecnosti sa neodporúča použitie ACEI iba v liečbe
akútnej hypertenzie spojenej s AKI, pretože znižujú glomerulovú
filtráciu a spôsobujú hyperkaliémiu. Ich použitie sa z týchto dôvodov neodporúča ani u pacientov s AKI a ochorením Covid-19(13).
Pri AKI sa okrem konzervatívnej liečby odporúča skoré začatie
dialyzačnej liečby. Ako najvhodnejšie sa javia modality CRRT
(CVVHD a CVVHDF), ktoré okrem dialýzy zabezpečia odstránenie cytokínov a mediátorov zápalu(5).
Diskutuje sa aj o podávaní NSAID v liečbe horúčky u pacientov s ochorením Covid-19. Nefrologické spoločnosti neodporúčajú ich podanie pre ich vazokonstrikčné účinky v renálnej cirkulácii a pri dehydratácii. Odporúča sa podanie paracetamolu(1).
Zatiaľ nie sú dostupné údaje o vplyve imunosupresív, kortikosteroidov a biologickej liečby na priebeh ochorenia Covid-19.
Dá sa predpokladať horší priebeh ochorenia pre vplyv na imunitný systém. V súčasnosti sa však neodporúča liečbu týmito
liekmi prerušovať(1).
Informácie o priebehu ochorenia u pacientov v pravidelnom hemodialyzačnom programe sa opierajú o prehodnotené údaje z jedného hemodialyzačného centra v meste Wu-chan,
v ktorom sa vyskytlo ochorenie Covid-19. Pacienti s hemodialýzou mali miernejší priebeh ochorenia a žiaden z nich nemal
prejavy ťažkej pneumónie. V periférnej krvi týchto pacientov bol
zaznamenaný výrazne znížený počet T-lymfocytov (T-pomocných aj cytotoxických lymfocytov) a NK buniek aj nižšie koncentrácie zápalových cytokínov. Podľa ich zistení pacienti v pravidelnom hemodialyzačnom programe majú síce vysoké riziko
vzniku infekcie, ale miernejší priebeh pravdepodobne v dôsledku zníženej funkcie imunitného systému a zníženej koncentrácie
sérových zápalových cytokínov, ktoré poškodzujú nielen vírus,
ale aj organizmus. Vo všeobecnosti z pohľadu šírenia nákazy
môžu byť pacienti v pravidelnom hemodialyzačnom programe
rizikovejší v porovnaní s pacientmi v pravidelnom dialyzačnom
programe peritoneálnou dialýzou aj z dôvodu potreby cestovať
do dialyzačného strediska, stretávania s ošetrujúcim personálom a ostatnými pacientmi(7). Všeobecné odporúčania pacientov
v pravidelnom dialyzačnom programe a Covid-19 sú uvedené
v tabuľke 1.

Tabuľka 1. Všeobecné odporúčania u pacientov s Covid-19
Monitorovať obličkové funkcie
Akútne obličkové zlyhanie a hypertenzia
Akútne obličkové zlyhanie a metódy eliminácie
Chronická liečba ACEI a blokátormi ACE1
Liečba imunosupresívami, kortikosteroidmi, biologickou
liečbou
Liečba horúčky u pacientov s obličkovým poškodením
a Covid-19
Transplantácie obličiek

Ako postupovať, ak pacient má ochorenie obličiek a má
symptómy Covid-19
Pacient po transplantácii obličky s ochorením
Covid-19
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vyšetrovať: kreatinín, ureu, moč –
proteinúria, erytrocytúria, GF
nepoužívať ACEI pre možný pokles GF a hyperkaliémie
používať napr. blokátor vápnikových kanálov, blokátor α-receptorov
CRRT (nielen dialyzačná metóda, ale aj odstránenie cytokínov a mediátorov
zápalu)
neprerušovať liečbu
neprerušovať liečbu
používať paracetamol
vyhnúť sa NSAID
nevykonávať
ponechať pacienta v pravidelnom dialyzačnom programe
nevykonávať odbery orgánov, ak to nie je naozaj potrebné (darcovia orgánov
môžu blokovať potrebné ventilátory)
konzultácia stavu s nefrológom
ak je pacient stabilizovaný, môže zostať v domácej liečbe
pravidelná kontrola tlaku krvi zabezpečiť dostatočnú hydratáciu
používať paracetamol pri horúčke
konzultácia stavu s nefrológom
neexistujú dôkazy o pozitívnom vplyve preventívneho podávania
hydroxychlorochínu a chlorochínu
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Tabuľka 2. Všeobecné odporúčania u pacientov s Covid-19
(upravené podľa Britskej asociácie pre detskú nefrológiu, 2020)

Hemodialýza

Peritoneálna
dialýza

neprerušovať liečbu hemodialýzou
upovedomiť svoje dialyzačné stredisko a nefrológa
izolácia od okolia v dialyzačnom centre
nosiť ochranné pomôcky (rúško, rukavice),
prísna osobná hygiena
kontrola tlaku krvi
kontrola správnej hydratácie
kontrola diurézy
pokračovať v pravidelnej medikácii podľa aktuálneho
stavu
používať paracetamol na liečbu horúčky
pri nestabilite hospitalizácia
neprerušovať liečbu peritoneálnou dialýzou
upovedomiť svoje dialyzačné stredisko a nefrológa
izolácia v domácom prostredí
nosiť ochranné pomôcky (rúško, rukavice), prísna
osobná hygiena
kontrola tlaku krvi
kontrola správnej hydratácie
kontrola diurézy
pokračovať v pravidelnej medikácii podľa aktuálneho
stavu
používať paracetamol na liečbu horúčky
pravidelná kontrola dialyzátu
upovedomiť svojho dodávateľa potrebného materiálu
pri nestabilite hospitalizácia
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Čo sa týka transplantácií obličiek, respektíve iných orgánov,
v súčasnej situácii sa neodporúča ich vykonávať. Nie sú informácie o možnom prenose z transplantovaného orgánu, hoci
bol opísaný vyšší tropizmus vírusu k obličkovému parenchýmu
a jeho zvýšená replikácia. Odporučenie súvisí aj s potrebou
imunosupresívnej liečby(2,14). Existuje aj celkom logická úvaha
o potrebe ventilačnej podpory pre kriticky chorých pacientov
s Covid-19 a jej blokovaním darcami orgánov s diagnostikovanou mozgovou smrťou. Všeobecné odporúčania pacientov
s ochorením obličiek a Covid-19 sú uvedené v tabuľke 2.
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Za predpokladu iatrogénneho zvýšenia infekčného rizika v súvislosti s užívaním vysokodávkových kortikosteroidov
či imunosupresív podmieňuje pandémia Covid-19 (v porovnaní s bežnou populáciou) celkom určite liečebnú stratégiu detských reumatických ochorení. Autori kriticky analyzujú dostupné dôkazy o pozitívnom alebo negatívnom účinku imunosupresívnych liekov bežne používaných v liečbe reumatických chorôb s cieľom optimalizovať súčasný prístup k pacientom.
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Assuming an iatrogenic increase in infectious risk associated with the use of high-dose corticosteroids or immunosuppressants, the pandemy of COVID-19 (compared to the general population) certainly determines the treatment
strategy of pediatric rheumatic diseases. The authors critically analyze available evidence of the positive or negative
effect of immunosuppressive drugs commonly used in the treatment of rheumatic diseases in order to optimize the
current approach to patients.
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ÚVOD

Vynímajúc aktuálnu situáciu celosvetovej pandémie koronavírusovej choroby 2019 (Covid-19) sme za posledné dve
desaťročia zaznamenali dve významné ohniská ťažkej koronavírusovej choroby: tzv. Severe acute respiratory syndrome
(SARS-CoV) v roku 2003(12) a Middle East respiratory syndrome (MERS) v roku 2012(7). Od decembra 2019 sa v Číne ako
príčinný agens tzv. koronavírusovej choroby 2019 (Covid-19)
objavil nový koronavírus SARS-CoV-2 (Severe acutere spiratory syndrome Coronavirus 2). Ochorenie sa prejavuje najmä
kašľom, dyspnoe, horúčkou, vysokou prevalenciou závažných
pneumónií s potenciálnym poškodením životne dôležitých orgánov (srdce, pečeň či obličky) a v prípade komplikácií sa môže
skončiť úmrtím. K 30. 3. 2020 v súvislosti s pandémiou Covid-19
evidujeme celosvetovo 857 487 prípadov nákazy, z toho 42 114
úmrtí pri postihnutí 202 krajín(41). Pri nejasnom odhade prevalencie Covid-19 v detskej populácii vychádzame predovšetkým z
rozsiahlej kohortovej štúdie čínskych autorov (44 672 prípadov),
ktorá uvádza, že z celkového počtu 2,1 % bolo mladších ako
20 rokov a 1,2 % asymptomatických(26). Vo vzťahu k optimistickým pohľadom na prevalenciu a prognózu ochorenia v detskom veku je však rozumnejšie zachovať si (aspoň zatiaľ) určitú
rezervovanosť. Komplexné vyhľadávanie literatúry síce ukazuje,
že ochorenia SARS a MERS boli u detí veľmi zriedkavé (1), je
však veľmi pravdepodobné, že oproti Covid-19 sa ich dopad na
detskú populáciu významne zmiernil krátkym trvaním epidémie
(SARS) a striktnou cestou prenosu nákazy (MERS). Z minulých
skúseností so závažnou koronavírusovou infekciou tiež dobre
vieme, že hoci krátkodobé výsledky detí, ktoré sa zotavili zo
SARS, boli spočiatku uspokojivé, u niektorých choroba spôsobila závažné poškodenie vitálnych orgánov po 6 mesiacoch(20).
136

Covid-19 vo vzťahu k imunosupresívnej liečbe
reumatických ochorení

V súvislosti s epidemiologickou situáciou vzniká v reumatológii nevyhnutná potreba čo najlepšie definovať kontroverzný
vzťah Covid-19 a imunosupresívnej medikácie. Pacientov so
zápalovými reumatickými chorobami (ZRCH) možno vo všeobecnosti považovať za potenciálne ohrozenú skupinu obyvateľstva. Vzťah medzi ZRCH a infekčnými chorobami je veľmi
komplexný a dá sa interpretovať dvoma rôznymi smermi. Na
jednej strane rýchle a nekontrolované šírenie epidémie môže
jednoznačne vyvolať obavy z iatrogénneho zvýšenia rizika
infekcie v spojitosti s chronickým užívaním imunosupresívnych
liečiv (kortikosteroidy, syntetické či biologické lieky modifikujúce chorobu)(5), na strane druhej nekontrolovaná aktivita reumatického ochorenia môže zvýšiť infekčné riziko závažne a vždy.
Vysoká aktivita ZRCH totiž patrí medzi najsenzitívnejšie úplne
konkrétne nezávislé prediktory akejkoľvek infekcie. V prospektívnej kohortovej štúdii autorov Franklin a kol. vykonanej na 2
108 pacientoch so zápalovou polyartritídou sa napríklad uvádza 2- až 4-násobne vyššie riziko infekcií vyžadujúcich si hospitalizáciu v porovnaní so zdravou populáciou(16). Autori Doran
a kol. opisujú v porovnaní so zdravou populáciou u pacientov
s reumatoidnou artritídou (RA) nielen signifikantne vyššie riziko
infekcií vyžadujúcich si hospitalizáciu (RR 1,88, 95 % CI 1,71
– 2,07), ale i signifikantne vyššie riziko závažných infekcií (RR
1,53, 95 % CI 1,41 – 1,65)(13).V tomto kontexte sa u pacientov
s RA tiež odhaduje, že každé zvýšenie aktivity choroby o 0,6
jednotky DAS28 (disease activity score) zodpovedá 25-percentnému zvýšeniu počtu infekcií vyžadujúcich si hospitalizáciu(4).
Pacienti so systémovým lupus erythematodes (SLE) s indexom
aktivity ochorenia (SLE Disease Activity Index/SLEDAI) vyšším
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ako 4 majú pravdepodobnosť vzniku akútnej infekcie dokonca
vyššiu až o 71,5 %(9). Na začiatku pandémie je preto prvoradou
povinnosťou každého reumatológa zabrániť svojvoľnému prerušeniu užívania bazálnej medikácie pacientom. Ako presvedčivý
argument v prospech adherencie k bazálnej liečbe ZRCH pripomíname, že niektoré dlhodobo užívané lieky, napríklad chlorochín a hydroxychlorochín, majú vo všeobecnosti dobre poznané
antivírusové účinky(9) a využívajú sa aj v protokolárnej liečbe
SARS-CoV-2 pneumónií(8). Okrem toho sa v manažmente agresívneho priebehu infekcie SARS-CoV-2 s rozvojom do ARDS
(acute respiratory distress syndrome) javí ako veľmi sľubné použitie blokátorov interleukínu-6 (IL-6)(39).

Kortikosteroidy a nesteroidové antireumatiká
(NSAID)

Už viac ako 70 rokov sa kortikosteroidy (CS) považujú
v manažmente reumatických ochorení za kľúčové – jednak
v navodení remisie ZRCH a jednak ako premosťujúca terapia
na zvládnutie relapsu či do nástupu účinku liekov modifikujúcich
chorobu(35). Aj keď je účinnosť CS v rýchlom potlačení zápalu
dobre známa(37), ich nevýhodou je široké spektrum nežiaducich
udalostí vrátane závažných infekcií a vysokého rizika rozvoja
komorbidít, ktoré ďalej zvyšujú riziko infekcie(24). Mnohé kohortové štúdie uvádzajú zvýšený výskyt infekcií u reumatických
pacientov liečených CS v závislosti od dávky(11). Väčšina týchto infekčných udalostí je síce bakteriálnej etiológie, ale opisuje
sa aj zvýšené riziko závažných vírusových infekcií(42). Na jednej strane CS inhibujú imunitnú odpoveď a oneskorujú klírens
patogénu, zatiaľ čo na druhej strane potláčajú zápalovú reakciu
hostiteľa, ktorá je v prípade vírusových infekcií dýchacích ciest
hlavnou príčinou poškodenia pľúc a výskytu ARDS(38). Posledne
uvádzaný argument bol dôvodom skusmého využitia CS v liečbe MERS(2) a SARS(36) u pacientov s difúznym alveolárnym
poškodením(23). Literárne dáta však upozorňujú na prevažne
negatívny vplyv takejto liečby. Podobne pri systematickom preskúmaní recentnej metaanalýzy vrátane desiatich observačných
štúdií (n = 6 548) u pacientov s chrípkou sa u liečených CS
zaznamenala vyššia miera úmrtnosti (RR 1,75, 95 % CI 1,3 –
2,4; p = 0,0002), zvýšený výskyt sekundárnej bakteriálnej alebo
plesňovej infekcie (RR 2, 0, 95 % CI 1 – 3,8; p = 0,04) a dlhší
pobyt na jednotke intenzívnej starostlivosti (priemerný rozdiel
2,1, 95 % CI 1,2 – 3,1; p < 0001)(25). Okrem toho metaanalýza
štúdií zaoberajúcich sa liečbou ARDS nepreukázala dostatok
dôkazov, ktoré by viedli k jednoznačným odporúčaniam liečby
ARDS kortikosteroidmi(21). Pravdepodobne nemožno teda ani
očakávať, že pacienti s infekciou Covid-19 budú mať z CS terapie úžitok. Predbežné usmernenie WHO (Svetová zdravotnícka
organizácia) o klinickom manažmente infekcie Covid-19 v skutočnosti ani použitie CS v liečbe Covid-19 neodporúča (ak nie je
nevyhnutné z iného dôvodu)(43).
Liečba NSAID v súvislosti s Covid-19 je stále kontroverzná.
Ukazuje sa (u diabetických potkanov), že ibuprofén vyvoláva
nadmernú expresiu ACE2 (enzým konvertujúci angiotenzín 2)
a tento účinok by teoreticky mohol zvýšiť citlivosť a zhoršiť klinický priebeh infekcie Covid-19 u liečených pacientov(14). Zatiaľ
však ide skôr o hypotézu, ktorá nemá doposiaľ dôkaz v klinickej
medicíne.
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Chemické lieky modifikujúce chorobu (csDMARDs)

Najkomplexnejšou analýzou infekčného rizika u pacientov
liečených csDMARDs je retrospektívna dlhodobá štúdia populačnej kohorty RA u 27 710 pacientov(19). Použitie csDMARD bez
kortikosteroidov bolo spojené len s miernym zvýšením rizika ľahkej infekcie (RR 0,90, 95 % CI 0,88 – 0,93) a nebolo spojené so
zvýšeným rizikom infekcie závažnej (RR 0,92, 95 % CI 0,85 – 1).
Podobne ďalšia retrospektívna analýza preukázala len mierne
riziko infekcie vyžadujúcej si hospitalizáciu pri metotrexáte (RR
0,81, 95 % CI 0,70 – 0,93) a hydroxychlorochíne (RR 0,74, 95 %
CI 0,62 – 0,89)(34). Recentný systematický prehľad s metaanalýzou rozsiahlych štúdií však zvýšené riziko infekcie u pacientov,
ktorí dostávali izolovane metotrexát, nepotvrdil (RR 1,14; 95 %
CI, 0,98 – 1,34)(18).
Chlorochín a hydroxychlorochín: V klinicky prípustných
koncentráciách je chlorochín schopný zvýšiť endozomálne pH
potrebné na fúziu vírusu a bunky, inhibovať aktivitu vírusového
receptora a interferovať s terminálnou glykozyláciou bunkového
receptora ACE 2(10). Nedávno sa v štúdii in vitro založenej na farmakokinetických modeloch preukázalo, že hydroxychlorochín je
trikrát účinnejší ako chlorochín. Najlepším terapeutickým modelom sa zdá perorálna úvodná dávka 400 mg dvakrát denne, po
ktorej nasleduje udržiavacia dávka 200 mg podávaná dvakrát
denne počas 4 dní(45).
Biologické DMARDS (bDMARDS): Riziko infekcie pozorované u pacientov liečených bDMARDs sa vo všeobecnosti
považuje za vyššie (od 1,5- do 2-násobku) v porovnaní s csDMARDs(22). Tieto dôkazy sa opakovali vo väčšine randomizovaných(27) a observačných registračných štúdií(3,15,28) a boli potvrdené nedávnou metaanalýzou, ktorá preukázala, že toto riziko
sa v súvislosti s používaním bDMARDs zvyšuje pri vyšších ako
odporúčaných dávkach(32) a tiež kombináciou s bežnými csDMARDS. Na základe výsledkov porovnávacích metanalýz sa za
najbezpečnejšie bDMARD, pokiaľ ide o infekčné riziko, považuje abatacept(33). Údaje zamerané konkrétne na vírusové respiračné infekcie v kohorte bDMARD sú stále veľmi obmedzené.
Výskyt chrípkových infekcií pozorovaných v kohorte 159 talianskych pacientov liečených bDMARDs počas chrípkovej sezóny
2009 – 2010 bol vyšší ako hodnota uvedená v širokej vzorke
talianskej populácie za rovnaké obdobie, aj keď nedošlo k žiadnym závažným komplikáciám ani hospitalizáciám(6).
Anti-IL-1 a anti-IL-6 liečba: Patogeneticky je progresia
poškodenia pľúc do ARDS spojená s upreguláciou
prozápalových cytokínov a chemokínov, známych ako syndróm
uvoľňovania cytokínov (CRS), so vzorcom veľmi podobným
sekundárnej hemofagocytovej lymfohistiocytóze (sHLH).
sHLH je nedostatočne rozpoznávaný hyperzápalový syndróm
charakterizovaný masívnou a fatálnou hypercytokinémiou s
multiorgánovým zlyhaním, ktorý sa často spúšťa vírusovými
infekciami(46). Medzi hlavné klinické príznaky sHLH patrí
perzistentná horúčka, hyperferritinémia, pancytopénia a pľúcne
postihnutie (vrátane ARDS), ktoré sa vyskytuje približne u 50
% pacientov(29). Pri najťažších infekciách Covid-19 bol hlásený
cytokínový profil pripomínajúci sHLH, ktorý sa vyznačuje
zvýšenými hladinami mnohých cytokínov, ako je interleukín-1
p (IL-1 p), IL-2, IL-6, IL-7, IL-8, tumor necrosisfactor-alfa (TNF)
a chemokíny ako (CXC-chemokínový ligand 10 (CXCL10) a
CC-chemokínový ligand 2 (CCL2)(40). Terapeutické zvládnutie
tejto cytokínovej búrky je jedna z hlavných a neuspokojených
potrieb týkajúcich sa manažmentu agresívneho priebehu
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Covid-19. Skutočnosť, že IL-6 a IL-1 v tomto procese zohrávajú
kľúčovú úlohu, naznačuje potenciálne využitie ich blokátorov ako
možnosti liečby intersticiálnej pneumónie súvisiacej s SARSCoV2. Údaje z 3. fázy randomizovanej kohortovej štúdie s antiIL-1 (anakinra) pri sepse preukázali významný prínos u pacientov
s hyperinflamáciou bez zvýšených nežiaducich účinkov(30). Malá
retrospektívna štúdia na 21 pacientoch postihnutých závažným
Covid-19 preukázala, že anti-IL-6 (tocilizumab) zlepšil
abnormality na CT skene a saturáciu kyslíkom, pričom u väčšiny
pacientov bolo normalizované CRP a hodnota lymfocytov(44). V
Číne bola schválená multicentrická randomizovaná kohortová
štúdia s tocilizumabom u pacientov s pneumóniou Covid-19 a
so zvýšenými hladinami IL-6 (ChiCTR2000029765). V Taliansku
schválila tocilizumab Talianska kontrolná lieková agentúra
(AIFA) u 330 pacientov s pneumóniou a so skorým respiračným
zlyhaním (v rámci štúdie TOCIVID-19).
TNF-alfa inhibítory: Ako už bolo opísané, infekcia SARSCov-2 sa spája so zníženou reguláciou expresie ACE2, spojenou
so zvýšenou aktivitou systému renín – angiotenzín zodpovedného za poškodenie pľúc. Vírusový proteín je navyše schopný
indukovať uvoľňovanie ektodomény ACE2, ktorá je závislá od
enzýmu konvertujúceho TNF-alfa (TACE), čo je rozhodujúce
pre preniknutie vírusu do bunky(17). Keďže sa zdá, že tento proces je prísne spojený s produkciou TNF-alfa, predpokladá sa,
že použitie inhibítorov TNF môže byť účinné v liečbe infekcie
SARS-CoV2 s poškodením orgánov(31). Štúdia hodnotí účinnosť
adalimumabu v liečbe Covid-19 a bola nedávno zaregistrovaná
v čínskom registri klinického skúšania (ChiCTR2000030089).

Záver

Treba si pripustiť, že v súčasnosti nemáme dostatok informácií o SARS-CoV-2 infekcii u pacientov s autoimunitnými či
autoinflamatórnymi ochoreniami, liečených imunosupresívami.
Relevantnejšie údaje o výskyte Covid-19 u reumatologických
pacientov poskytne až sumarizácia výstupov viacerých krajín.
Najlepšia stratégia terapeutického manažmentu reumatických
ochorení počas Covid-19 pandémie preto stále ostáva nejasná.
Účelom tohto príspevku je snaha poskytnúť skôr prehľad o výške
rizika vírusovej infekcie reumatických pacientov vo všeobecnosti – s osobitným zameraním na poznatky o súčasnej pandémii
a používaní antireumatických liekov v kontexte liečby Covid-19.
Na základe klinických dát uverejnených k dnešnému dňu pre
nové a predošlé ohniská nákazy Covid-19 môžeme konštatovať
len toľko, že zatiaľ neexistuje žiaden presvedčivý dôkaz o tom,
že pacienti s reumatickými chorobami sú náchylnejší na infekciu
Covid-19. Môžeme tak usudzovať len z empírie – na základe
vedomostí o priebehu iných závažnejších vírusových ochorení
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u detí liečených imunosupresívami, často vysokými dávkami a/
alebo aj kombináciou imunosupresívnych liekov. Považujeme
tiež za nevyhnutné zdôrazniť, že pacienti so závažným systémovým ochorením môžu vykazovať v súvislosti so základnou ZRCH
známky ťažkého postihnutia (často viacerých) vitálne dôležitých
orgánových systémov, pričom asociované orgánové postihnutie, najmä pľúcne a srdcovo-cievne, je poznaným a pravdepodobne jedným z najzávažnejších rizikových faktorov ťažkého
priebehu a mortality na Covid-19. U pacientov s vaskulitídami
alebo s aktívnym závažným systémovým ochorením tak môže
byť mechanická ventilácia obzvlášť náročná. Špecifické riziko
tak predpokladá prítomnosť orgánového postihnutia v súvislosti
so systémovou ZRCH – ako je intersticiálna choroba pľúc/pľúcna fibróza, pľúcna hypertenzia, glomerulonefritída/poškodenie
obličiek, postihnutie srdca alebo pečene či neutropénia, alebo
slabosť respiračného svalstva pri aktívnej myozitíde.
–– Samovoľná detrakcia alebo prerušenie bazálnej liečby počas
pandémie Covid-19 môže mať za následok vzplanutie základnej ZRCH, teda znamená vyššie riziko (akejkoľvek) infekcie vždy.
–– Na základe uznesenia SRS (Slovenská reumatologická spoločnosť) a odporúčaní PRES (Paediatric Rheumatology European Society) či EULAR (The European League Against
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pacienti s reumatickými chorobami sú náchylnejší na infekciu Covid-19, avšak môžeme tak predpokladať z empírie pri
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Covid-19 a hematologické a onkologické
ochorenia vrátane onkologickej liečby
M ic hael a Mu rgašová, Teréz i a K rá ľová
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave,
Univerzitná nemocnica Martin

Ochorenie Covid-19 spôsobené pandemickým koronavírusom SARS-CoV-2 zvyčajne u detí prebieha mierne, ale u rizikových pacientov môže byť priebeh choroby ťažký alebo až ohrozujúci život. Onkologickí a hematologickí pacienti
sú imunokompromitovaní v dôsledku malígneho ochorenia a jeho liečby. Autori v článku prezentujú prehľad skúseností viacerých pracovísk s priebehom tohto ochorenia u onkologických a hematologických pacientov so zameraním na
detskú populáciu. Prinášajú tiež prehľad odporúčaní jednotlivých pediatrických onkologických spoločností, ako postupovať v starostlivosti, diagnostike a liečbe u detských onkologických pacientov a tiež u vyliečených pacientov. Stručne prezentujú aj odporúčania týkajúce sa transfúznej liečby.
Kľúčové slová: Covid-19, dieťa, hematologické a onkologické ochorenia, imunosupresia, transfúzia
COVID-19 and hematologic and oncological pediatric patients
COVID-19 caused by SARS-CoV-2 pandemic coronavirus has usually mild course in children, but in some patients in
risk it may be severe or life-threatening. Oncological and hematologic patients are immunocompromised due to their
malignant disease and its treatment. The authors present an overview of experiences of many oncological centers
with course of this viral infection in oncological and hematological patients focused on the pediatric population. They
also provide a summary of the recommendations of different pediatric oncology groups how to take care, make a diagnosis and treat pediatric oncology patients and also survivors. They also present short recommendations for transfusion therapy.
Keywords: COVID-19, child, hematologic and oncological disease, immunosupresion, transfusion
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 141-144

Úvod

Koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje ochorenie Covid-19
prejavujúce sa najmä respiračnou symptomatológiou. Deti sú
postihnuté zriedkavo. U rizikových ľudí môže mať ťažký až život
ohrozujúci priebeh. Zatiaľ nie je presne známe, či detskí pacienti
s onkologickým ochorením majú zvýšené riziko závažného priebehu ochorenia Covid-19. Samotné nádorové ochorenie a jeho
liečba spôsobujú dlhodobú imunosupresiu s ťažším a protrahovanejším priebehom všetkých infekčných ochorení. Preto
sa odporúča zvýšená opatrnosť, aby sme znížili riziko ťažšieho
priebehu a závažnejších komplikácií Covid-19. Riziko infekcie
sa tiež môže zvýšiť v dôsledku narušenia slizničných bariér
alebo v dôsledku zmenenej anatómie a zníženej fyziologickej
rezervy v dôsledku samotnej malignity, chirurgického zákroku
či rádioterapie(3).

Epidemiológia

Na základe dosiaľ uverejnených publikácií deti liečené pre
zhubné ochorenie nie sú závažnejšie postihnuté ochorením
Covid-19 ako dospelí a starší pacienti, aj keď presná príčina nie
je známa(22). Doposiaľ bola uverejnená jedna kazuistika závažného priebehu ochorenia Covid-19 u neutropenického dieťaťa
liečeného chemoterapiou pre akútnu lymfoblastovú leukémiu(10).
Ostatné krajiny zatiaľ nezaznamenali žiadne ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 u detských onkologických
pacientov.
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V populácii dospelých onkologických pacientov je podľa
prvých údajov miera úmrtnosti 5,6 %(22). Ďalšia štúdia uvádza,
že onkologickí pacienti mali 3,5-krát vyššie riziko závažného
priebehu Covid-19(17). Počet hlásených prípadov je však nízky a vplyv ďalších rizikových faktorov vrátane veku nie je plne
objasnený(20). Pacienti podstupujúci transplantáciu hemopoetických kmeňových buniek predstavujú veľmi rizikovú skupinu. Pred výskytom súčasnej pandémie vírusom SARS-CoV-2
zaznamenali vedci u 30 % príjemcov kmeňových buniek progresívny priebeh ochorení dýchacích ciest vyvolaných menej patogénnymi sezónnymi koronavírusmi(4).
Prvé štúdie od čínskych autorov uvádzajú u dospelých
pacientov s potvrdeným ochorením Covid-19 vyššiu prevalenciu
nádorových ochorení (najmä nádorov pľúc) v porovnaní s bežnou populáciou. K dispozícii však nie sú údaje o incidencii ochorenia Covid-19 u pacientov s nádorovým ochorením v porovnaní
so všeobecnou populáciou(17,24).

Klinické prejavy

Klinicky sa Covid-19 najčastejšie prejavuje horúčkou, suchým
kašľom, sťaženým dýchaním a letargiou(19). Pridruženými príznakmi u detí môžu byť únava, myalgie, škriabanie v hrdle, nádcha, nevoľnosť, vracanie alebo hnačka.
Klinický priebeh ochorenia Covid-19 u detských hematologických a onkologických pacientov nie je v súčasnosti známy. Aj
iné infekcie u nich prebiehajú atypicky, avšak či tento poznatok
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môžeme zovšeobecniť aj na priebeh Covid-19, nie je zatiaľ
známe(1,21). U dospelých imunokompromitovaných pacientov je
vyššie riziko závažnejšieho priebehu tohto ochorenia. Takýto
ťažký priebeh potvrdzuje aj jediná kazuistika dieťaťa liečeného
chemoterapiou pre akútnu lymfoblastovú leukémiu so závažným
priebehom Covid-19 v období ťažkej neutropénie(10).
Išlo o 8-ročného chlapca s T-lymfoblastovou akútnou leukémiou v úvode stredného rizika, pre nedostatočnú odpoveď na
prednizónovú predfázu v indukčnej fáze liečby preradeného do
vysokorizikovej skupiny. Počas udržiavacej liečby v období ťažkej leukopénie a neutropénie sa objavili febrility a paroxyzmálny
kašeľ, bez zvýšenej zápalovej aktivity a s obrazom lobárnej pneumónie na rtg. a neskôr CT vyšetrení. Napriek plne vyťaženej
liečbe febrilnej neutropénie kombinovanou antibiotickou a antimykotickou liečbou (pri negatívnych kultiváciách menená empiricky) stav dieťaťa progredoval a pri CT vyšetrení sa zobrazil
typický nález vločkovitého zatienenia pľúc s obrazom mliečneho
skla a pleurálnymi výpotkami. Pretrvávali febrility a produktívny
kašeľ s expektoráciou bieleho spúta a dušnosť s desaturáciami s potrebou neinvazívnej ventilačnej podpory. Na komplexnej
liečbe došlo postupne k zlepšeniu zdravotného stavu a vyliečeniu dieťaťa(10).
Medzi preukázané rizikové faktory závažného priebehu
Covid-19 u dospelých pacientov patrí vysoký vek a pridružené komorbidity(20). Nepriaznivý priebeh ochorenia mali pacienti
s lymfopéniou, neutrofíliou, so zvýšenými D-dimérmi a zvýšenou hladinou laktátdehydrogenázy. Tieto laboratórne nálezy sú
časté u onkologických pacientov, preto ich z hľadiska posúdenia
závažnosti priebehu Covid-19 u onkologických pacientov treba
interpretovať opatrne(21). Takisto chemoterapia alebo chirurgický zákrok (najmä v poslednom mesiaci) boli rizikovými faktormi
závažnejších komplikácií Covid-19(17). Napriek imunosupresii
je počet onkologických pacientov chorých na Covid-19 nízky.
Ochorenie u nich vedie k rýchlejšiemu zhoršeniu zdravotného
stavu (až k smrti) s nutnosťou intenzívnej starostlivosti a invazívnej ventilácie. Zaujímavý je fakt, že pacienti s nádorovým ochorením pľúc nemali vyššiu pravdepodobnosť závažných udalostí
v porovnaní s pacientmi s iným typom nádoru(24).
U dospelých hematologických pacientov a u pacientov po
transplantácii hemopoetických kmeňových buniek v štúdiách
so sezónnymi koronavírusovými infekciami (nie SARS-CoV-2)
boli opísané nasledujúce rizikové faktory pre ochorenie dolných
dýchacích ciest: vek 50 a viac rokov, užívanie kortikosteroidov,
reakcia štepu voči hostiteľovi (graft versus host disease, GvHD),
lymfopénia, neutropénia a hypogamaglobulinémia (< 4 g/l)(4).
Rizikové faktory závažného priebehu Covid-19 u detí nie sú
v súčasnosti známe. V štúdiách so sezónnymi koronavírusmi
(vrátane MERS a SARS) u detí sa udáva, že koinfekcia iným
patogénom, nižší vek dieťaťa a imunodeficit sú spojené so zvýšeným rizikom závažnej infekcie dolných dýchacích ciest(18).
Špecifické rizikové faktory závažného priebehu Covid-19
u onkologických pacientov neboli doposiaľ opísané. Preto sa
odporúča pri posudzovaní individuálneho rizika závažného priebehu Covid-19 prihliadať na už známe rizikové faktory opísané
pri iných koronavírusových ochoreniach(21).
Diagnóza sa stanoví na základe prítomnosti vírusovej RNA
v nazofaryngálnom alebo orofaryngálnom výtere. Vylučovanie
vírusu z tela u onkologických pacientov môže mať protrahovaný
priebeh(21).
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Prevencia a liečba

Odporúčania pre prevenciu a liečbu Covid-19 sa rýchlo menia
na základe dostupných poznatkov, skúseností, klinických výskumov a štúdií. Navyše skúseností s týmto ochorením v skupine
pediatrických onkologických a hematologických pacientov je
minimum. Mnoho preventívnych odporúčaní sa nelíši od odporúčaní pre ostatnú populáciu a jednotlivé pracovné skupiny pre
liečbu detských onkologických pacientov vydali špecifické odporúčania, ktoré zohľadňujú dlhodobú imunosupresiu, porušenie
kožnej a slizničnej bariéry a pridruženú komorbiditu u týchto
pacientov. Vo väčšine prípadov zvolili prísnejšie odporúčania,
než platia pre dospelých onkologických pacientov.
V prvom rade je potrebné dodržiavať všeobecné nariadenia
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva. Základom je striktné dodržiavanie základných hygienických a protiepidemických opatrení (umývanie
rúk, ochrana tváre, dostatočný odstup, racionálne stravovanie,
dostatočný spánok...) a sociálnej izolácie. Pacienti by mali byť
izolovaní od rodinných príslušníkov alebo iných blízkych, ktorí
majú podozrenie alebo potvrdený Covid-19.
Detskí onkológovia zo Spojeného kráľovstva a Britská
spoločnosť pre transplantáciu kostnej drene rozdelili skupinu
pediatrických pacientov s nádorovým ochorením na 2 skupiny –
extrémne rizikovú a rizikovú skupinu.
Za extrémne rizikovú skupinu detí a mladistvých považujú pacientov:
–– u ktorých prebieha chemoterapia pre akékoľvek ochorenie
–– ktorí absolvujú liečbu leukémie alebo lymfómu
–– ktorí absolvovali transplantáciu donorských krvotvorných buniek v posledných 12 mesiacoch (uvedený čas je dlhší ako
u dospelých pacientov) alebo ukončili imunosupresívnu liečbu pred menej ako 6 mesiacmi
–– ktorí majú chronickú chorobu štepu proti hostiteľovi (graft versus host disease - GvHD)
–– ktorí sú liečení imunoterapiou vrátane CAR-T-bunkovej liečby
–– ktorých malígne ochorenie je liečené protilátkami alebo dostávajú cielenú protilátkovú liečbu (-nib)
Do rizikovej skupiny detí a mladistvých zaraďujú pacientov, ktorí:
–– ukončili chemoterapiu alebo vysokodávkovú chemoterapiu
pred menej ako 6 mesiacmi alebo absolvovali transplantáciu
autológnych krvotvorných buniek
–– absolvovali rádioterapiu na oblasť brucha alebo sleziny
–– absolvovali celotelové ožiarenie ako súčasť predtransplantačnej prípravy (časový interval od celotelového ožiarenia nie
je podstatný)
–– dlhodobo užívajú kortikoidy
–– už ukončili liečbu malignity, ale majú chronické ochorenie
pľúc, srdca, obličiek alebo neurologické postihnutie
Pre pacientov v extrémne rizikovej skupine a ich rodinných
príslušníkov britská vláda vydala prísne odporúčania týkajúce
sa najmä striktnej sociálnej izolácie, ktoré majú zamedziť kontaktu pacientov s koronavírusom. Pre deti v rizikovej skupine
a ich rodinných príslušníkov momentálne platia rovnaké odporúčania ako pre ostatnú britskú populáciu(11).
Rádioterapia na oblasť pľúc, panvy alebo oblasť nepostihujúcu slezinu nezvyšuje rizikovosť pre Covid-19(11). Niektorí autori odporúčajú u pacientov vyžadujúcich rádioterapiu v prípade
nepriaznivej epidemiologickej situácie zvoliť režim s kratším
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frakcionovaním, odložiť rádioterapiu alebo ju vynechať v prípade, ak riziko prevyšuje benefit tejto liečby.
Podľa odporúčania COG (Children’s Oncology Group) sa
u väčšiny detských onkologických pacientov bez známok infekcie a bez pozitívnej epidemiologickej anamnézy neodporúča
prerušovať alebo odkladať plánované cykly chemoterapie ani
prerušovať udržiavaciu liečbu. U niektorých onkologických
pacientov, ktorí majú príznaky Covid-19, je potrebné prerušiť
chemoterapiu. U pacientov v endemických oblastiach bez príznakov Covid-19 autori odporúčajú zvážiť odklad adjuvantnej
chemoterapie alebo operačného výkonu(17). Takisto u pacientov
v príprave na transplantáciu alogénnych krvotvorných kmeňových buniek od zahraničných darcov môže dôjsť k oneskoreniu
transportu štepu v dôsledku protiepidemiologických opatrení. U
pacientov krátko po liečbe so zvýšeným rizikom z omeškania
odporúčajú neodkladať plánované kontroly. Samozrejme, je
potrebné dodržiavať zvýšené hygienické opatrenia zo strany
zdravotníckeho personálu aj sprevádzajúcej osoby pacienta.
U pacientov v dlhodobo stabilizovanom stave v remisii ochorenia možno plánovanú ambulantnú kontrolu dočasne odložiť a
nahradiť ju telefonickou konzultáciou o zdravotnom stave dieťaťa, prípadne odporúčajú realizovať kontrolu formou telemostu
cez internet.
Ak sa plánované zobrazovacie vyšetrenia dajú realizovať bez
rizika, majú sa vykonať.
U pacientov v paliatívnej liečbe sa starostlivosť rozširuje o riešenie symptómov súvisiacich s ochorením Covid-19.
Pacientom a ich príbuzným sa odporúča pomoc formou frekventovanejších telefonických alebo videokonzultácií. Paliatívnu
starostlivosť tiež nepriaznivo ovplyvňuje karanténa a sociálna
izolácia s obmedzením náboženskej a komunitnej podpory.
Hlavnou zásadou paliatívnej starostlivosti v akomkoľvek štádiu
pandémie Covid-19 v domácom aj nemocničnom prostredí je
nenechať pacienta opusteného a osamoteného.
Čínski autori publikovali návrh strategického plánu starostlivosti o pacientov pozitívnych na Covid-19 na pediatrickom
hematologickom a onkologickom pracovisku(6).
Liečba ochorenia Covid-19 je zatiaľ symptomatická. Neexistuje špecifická terapia ani vakcína proti SARS-CoV-19.
V súčasnosti sa prehodnocujú účinky antivirotík používaných
v liečbe HIV (lopinavir-ritonavir) a antimalarík (hydrochlorochín
a chlorochín), pri remdesivire prebiehajú klinické štúdie. Skúma sa aj možnosť využitia anticytokínovej terapie (tocilizumab)
pri ťažkých infekciách(2). Ak nie sú k dispozícii ďalšie údaje o
možnostiach liečby Covid-19, navrhuje sa v liečbe Covid-19 u
onkologických pacientov postupovať rovnako ako u pacientov,
ktorí sa neliečia na nádorové ochorenie. V prípade objavenia
symptómov Covid-19 u onkologických pacientov je potrebné
brať do úvahy možnosť iných alebo sekundárnych infekcií vrátane bakteriálnych, mykotických a ďalších vírusových infekcií.
Rizikoví sú najmä závažne neutropenickí pacienti, u ktorých
včasná diagnostika bakteriálnej infekcie a jej následná liečba sú
životne dôležité. Takisto je potrebné vylúčiť pneumonitídu súvisiacu s protinádorovou liečbou (po chemoterapii alebo rádioterapii) s rovnakými klinickými a rádiologickými nálezmi, aké má
Covid-19. Pri podozrení na pneumonitídu indukovanú liečbou
treba zvážiť kortikoterapiu. Zatiaľ nebol jednoznačne vylúčený
škodlivý vplyv kortikosteroidov na riziko závažného priebehu
ochorenia Covid-19.
2/2020

V publikovanej prípadovej štúdii detského pacienta liečeného
pre vysokorizikovú akútnu T-lymfoblastovú leukémiu so závažne prebiehajúcou infekciou Covid-19 v liečbe príznakov autori
použili komplexnú antibiotickú a antimykotickú liečbu menenú
empiricky. Pacient tiež dostával substitučnú liečbu imunoglobulínmi. Pre pozitivitu dôkazu vírusu chrípky A bola nasadená
liečba oseltamivirom – táto liečba neviedla k zlepšeniu klinického stavu dieťaťa. Po dôkaze infekcie Covid-19 začali liečbu
ribavirínom i. v. (5 mg/kg hmotnosti 2x denne), dieťa nebulizovali rekombinantným interferónom a-1b (100 000 U 2x denne)
a perorálne podávali Abidol (100 mg 3x denne – neskôr dávku
zvýšili na 200 mg 3x denne). Pre prítomnosť fluidotoraxu dieťa
dostávalo metylprednizolón 1 mg/kg/deň a postupne dávku zvýšili na 3 mg/kg/deň. Pacient vyžadoval oxygenoterapiu, neskôr
aj respiračnú podporu(10).

Opatrenia pre podávanie transfúznych prípravkov

Podávanie krvných prípravkov je súčasťou podpornej liečby hematologických aj onkologických pacientov. Najčastejšie
ide o podávanie erytrocytov a trombocytových koncentrátov.
V čase pandémie Covid-19 sú ohrozené všetky kroky potrebné
na odber, prípravu a samotné podávanie transfúznych prípravkov. Komunitné rozšírenie Covid-19 môže viesť k poklesu množstva darcov krvi a odkladu samotných odberov krvi s následným
poklesom zásob krvných derivátov. Vzhľadom na krátku životnosť trombocytov sa nedostatok týchto derivátov prejaví rýchlejšie. Ďalšími nepriaznivými faktormi sú nedostatok personálu či
spotrebného materiálu a reagencií potrebných na spracovanie
a prípravu krvných derivátov(21).
V dostupných zdrojoch zatiaľ nebol zdokumentovaný žiadny
prípad infekcie Covid-19 prenesenej transfúziou. Neexistuje ani
žiadny prípad prenosu respiračných vírusov transfúziou, avšak
vírusovú RNA SARS-CoV-2 sa podarilo detegovať v plazme
u pacientov s Covid-19. Austrálski autori odporúčajú okrem
dôsledného odobratia cestovateľskej a epidemiologickej anamnézy testovať darcov na Covid-19(21).
Poznatky o prenose iných koronavírusov (SARS-CoV, MERSCoV) transfúziou, získané pri epidémiách spôsobených týmito
vírusmi v minulých rokoch, nemusia byť v prípade SARS-CoV-2
dostatočné(9).

––

––

––

––

Zhrnutie - spracované podľa(21):
Covid-19 iba zriedkavo postihuje deti a zvyčajne prebieha nezávažne a asymptomaticky. U onkologických pacientov môže mať závažný priebeh vzhľadom na imunosupresiu spôsobenú liečbou malígneho ochorenia aj samotným ochorením.
Prevencia prenosu ochorenia by mala byť hlavnou prioritou
pacientov a zdravotníckych pracovníkov. Je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia (hygiena rúk...), izoláciu a ďalšie
opatrenia na zabránenie šíreniu Covid-19 a eliminovať rizikové faktory (fajčenie...).
Nie je k dispozícii žiadna vakcína proti Covid-19, ale vakcinácia proti chrípke a dodržiavanie ďalších odporúčaných opatrení na zníženie rizika infekcie (napr. profylaktické podávanie
antiinfektív...) môže znížiť riziko iných infekcií.
Covid-19 nie je jedinou príčinou horúčky a respiračných
symptómov u onkologických pacientov. Vždy je potrebné diferenciálne diagnosticky zvážiť možnosť febrilnej neutropénie alebo komplikácií onkologickej liečby (pneumonitída...).
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–– Rizikové faktory závažného priebehu Covid-19 u detí nie sú
presne stanovené. Predpokladá sa, že koinfekcia a komorbidita, nižší vek (dojčatá a deti mladšie ako 5 rokov) a imunodeficit zohrávajú dôležitú úlohu pri závažnejšom priebehu infekcie(15).
–– Špecifická antivírusová liečba pre onkologických pacientov
s Covid-19 zatiaľ nie je známa. Odporúča sa liečba ako u pacientov s Covid-19, ktorí nemajú nádorové ochorenie.
–– Zatiaľ nebol zachytený prípad prenosu infekcie Covid-19
transfúziou, ale vírusová RNA sa dá detegovať v plazme infikovaných jedincov.
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Covid-19 a intenzívna medicína
Den i sa R a f fajová, Ma rek P r šo, K ata r í na Ja n í ková,
Já n M i k ler, Peter Bá novč i n
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave,
Univerzitná nemocnica Martin

Vzájomná medzinárodná spolupráca a rýchle zverejňovanie informácií o kriticky chorých deťoch s Covid-19 sú nevyhnutné, lebo podľa aktuálnych údajov z celého sveta je ich výskyt zriedkavý a praktické skúsenosti sú obmedzené.
Publikované štúdie podporujú názor, že závažné klinické príznaky nie sú v detskom veku časté. Autori v článku predkladajú aktuálne poznatky o manažmente Covid-19 so závažným priebehom v detskom veku.
Kľúčové slová: Covid-19, intenzívna starostlivosť, deti
COVID-19 and intensive care
Mutual international cooperation and fast sharing of information about critically ill children with COVID-19 is necessary. According to the latest data gathered from the whole world, the occurrence of severe form of COVID-19 among
children is rare and so is the practical experience we have with these patients. Current studies support that children
have lower chance of having severe symptoms. Authors in this article present current findings about management of
critically ill children with COVID-19.
Keywords: COVID-19, intensive care, children
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Úvod

Vzájomná medzinárodná spolupráca a rýchle zverejňovanie
informácií o kriticky chorých deťoch s Covid-19 sú nevyhnutné,
lebo podľa aktuálnych údajov z celého sveta je ich výskyt zriedkavý a praktické skúsenosti sú obmedzené. Publikované štúdie
podporujú názor, že závažné klinické príznaky nie sú v detskom
veku frekventované(6). Väčšina testovaných detí v Číne bola
identifikovaná v rámci skríningu kontaktov v domácnosti a rodinných príslušníkov a nie pre príznaky choroby. Táto skúsenosť
je v súlade s predchádzajúcimi zisteniami o epidémii MERS
a SARS-CoV, kde mali deti rovnako miernejšie prejavy choroby.
Prečo sú deti v porovnaní s dospelou populáciou menej postihnuté, zatiaľ nie je známe. Predpokladá sa, že rozdiely v patofyziológii Covid-19 súvisia s imunitnou dysreguláciou, cytokínovou
búrkou, rozdielnou expresiou a aktivitou enzýmu 2 konvertujúceho angiotenzín (ACE2)(1).
Z dostupných retrospektívnych epidemiologických dát z Číny
neboli v detskom veku zistené žiadne rizikové vekové obdobia
ani pohlavné rozdiely v nákaze koronavírusom SARS-CoV-2(2).
Klinická manifestácia ochorenia Covid-19 bola v pediatrickej
populácii odstupňovaná na základe klinických, laboratórnych
a röntgenových (rtg.) nálezov do 5 skupín: na asymptomatickú, miernu, stredne závažnú, závažnú a kritickú infekciu
(tabuľka 1)(2). Pri stredne závažnej infekcii Covid-19 mierny
klinický priebeh nekoreluje so závažným CT nálezom pomerne
rozsiahlych pľúcnych lézií (opacity mliečneho skla, intersticiálne
abnormality, zatienenia, fibrózne pruhy)(4). Pri závažnej forme
ochorenie pozvoľna progreduje asi jeden týždeň s následným
rozvojom dušnosti s hypoxémiou. V prípade kritických pacientov s Covid-19 dochádza k prudkému zhoršeniu stavu v dôsledku rozvoja syndrómu akútnej respiračnej tiesne (ARDS). Stav
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môže byť komplikovaný septickým šokom, refraktérnou metabolickou acidózou, rozvojom diseminovanej intravaskulárnej koagulopatie (DIC), renálnym zlyhávaním. V terminálnom štádiu je
rozvinutý obraz multiorgánového zlyhania. V súbore 2 143 pediatrických pacientov z Číny bol podiel závažných a kritických prípadov 10,6 %, 7,3 %, 4,2 %, 4,1 % a 3 % vo vekových skupinách
< 1, 1 – 5, 6 – 10, 11 – 15, a ≥ 16 rokov. Z celého súboru pacientov zomrel iba jeden chlapec, väčšina infikovaných detí mala
len mierne klinické príznaky s dobrou prognózou, obvykle sa
zotavili v priebehu 1 – 2 týždňov od začiatku ochorenia. V súbore
detských pacientov bol zaznamenaný signifikantne nižší počet
závažných a kritických prípadov (5,9 %) v porovnaní s dospelými pacientmi (18,5 %)(2). V kohorte 1 391 detských pacientov
z detskej nemocnice z Wu-chanu len 3 vyžadovali starostlivosť
na JIS (5), z malej štúdie 366 detí < 16 rokov z Tchung-ťi z centrálnej oblasti Wu-chanu bolo len 6 detských pacientov prijatých
na JIS(8). V prehľadovej práci Ludvigssona (2020) zaoberajúcej
sa 45 štúdiami sa uvádza, že výskyt závažných prípadov a smrti
u detí je extrémne vzácny(6).

Stratégia ventilačnej podpory u detí s SARS-CoV-2

Pacient v iniciálnej fáze bez závažnej pľúcnej patológie vyžaduje podpornú kyslíkovú liečbu, ak sú saturácie spO2
< 94 %, resp. < 88 % pri chronických pľúcnych ochoreniach.
Ťažká hypoxémia musí byť liečená promptne s vysokým FiO2,
ale koncentrácia kyslíka musí byť znížená, len čo sa stav upraví, aby sme sa vyhli nežiaducim účinkom hyperoxie. Aktuálne
odporúčania akceptujú cieľové spO2 92 – 94 %(7). Zmes plynov,
ktorú pacient dýcha, musí byť zvlhčená a zohriata, zabránime
tak poškodeniu sliznice dýchacích ciest a vzniku suchých sekrétov, ktoré by mohli obturovať terminálne bronchioly. Kyslíkovú
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•Komplikované infekcie kože
a mäkkých tkanív (cSSTI)
•Pneumónie získané
v komunite (CAP)
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od 2 mesiacov.1
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ATB – antibiotikum, MRSA – Staphylococcus aureus rezistentný voči meticilínu, SR –Slovenská republika
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liečbu aplikujeme kyslíkovými okuliarmi, nosovou, ev. tvárovou
maskou. U detí s podozrením na Covid-19 alebo s potvrdenou
infekciou je vhodné použitie celotvárovej masky alebo helmy.
Vysokoprietoková kyslíková liečba (high-flow nasal cannula, HFNC) bola použitá pri liečbe pacientov s Covid-19(14). Pri
tomto type ventilačnej podpory existuje riziko vzniku aerosólu.
Indikácie na HFNC pri Covid-19 sa neodlišujú od štandardných,
t. j. stredne závažné respiračné zlyhanie paO2/FiO2 200 – 300
mmHg a dostatočne účinná dychová práca. Nosová kanyla, ev.
tvárová maska musia mať adekvátnu veľkosť a pacient ich musí
dobre tolerovať. Stav dieťaťa musí byť nepretržite monitorovaný, aby sa včas rozpoznalo zhoršovanie a zbytočne sa neoddialila invazívna ventilačná podpora. Ak sú prítomné známky únavy
(zapájanie pomocných dychových svalov, tachypnoe, nepravidelné dýchanie atď.) nestačí aplikovať a zvyšovať kyslíkovú
liečbu, treba zvoliť neinvazívnu ventilačnú podporu (NIV) napr.
Continuous Positive Airway Pressure (CPAP), Bilevel PositiveAirway Pressure (BiPAP). NIV sa zvažuje u detí, ktoré majú
riziko vzniku Paediatric Acute Respiratory Distress Syndrome
(PARDS) s cieľom upraviť oxygenáciu, znížiť dychovú prácu
a potenciálne sa vyhnúť komplikáciám umelej pľúcnej ventilácie.
Fundamentálnu úlohu tu zohráva spolupráca pacienta, ktorá je
obzvlášť u malých detí a hypoxicko/hyperkapnických pacientov
ťažko dosiahnuteľná. Pre úspech NIV je potrebné správne načasovanie liečby, voľba vhodného rozhrania pacient – ventilátor
(tvárová alebo nosová maska, ev. nosová kanyla), adekvátne
ventilačné parametre a dôsledné nepretržité monitorovanie
sestrou, aktívna a pasívna fyzioterapia, udržiavanie adekvátnej tekutinovej liečby. Použitie HFNC pri Covid-19 u pacientov
s nedostatočnou spontánnou dychovou aktivitou, PaO2/FiO2 <
100 mmHg, PaCO2 > 45 mmHg a pH < 7,25 a obštrukciou horných dýchacích ciest je kontraindikované.
Spôsob podávania kyslíkovej liečby a rozhodnutie o umelej
pľúcnej ventilácii majú zásadný vplyv na obsadenosť JIS v čase
pandémie.

zachovanú pomerne vysokú pľúcnu poddajnosť, čo je v rozpore
s ťažkou hypoxémiou, diskrepanciu našli aj vo vzťahu medzi
hyperperfúziou neventilovaných pľúcnych okrskov a veľkosťou
pľúcnych skratov. Preto odporúčajú nastaviť čo najnižší možný
PEEP a pronačnú polohu pacientov(3).
Pri zlyhaní štandardných postupov pri refraktérnej hypoxémii
možno použitie extrakorporálnej membránovej oxygenácie
(ECMO)(16). Indikáciou je ťažké PARDS, kde sa predpokladá
zvrátiteľná príčina.
Liečba kriticky chorých detí s Covid-19 obsahuje 3 základné modality: ventilačnú podporu (HFNC, UPV), antivirotiká
a symptomatickú liečbu. Tekutinová liečba u pacientov s PARDS
by mala udržať adekvátny intravaskulárny objem, orgánovú
perfúziu a optimálnu dodávku kyslíka. Po úvodnej tekutinovej
resuscitácii sa odporúča tekutinovú liečbu titrovať s cieľom
vyhnúť sa pozitívnej tekutinovej bilancii. Sedácia umožňuje
toleranciu mechanickej ventilácie, optimalizuje dodávku a spotrebu kyslíka a dychovú prácu. Pre oblasť fyzioterapie nie sú
dostatočné dáta, ktoré by potvrdili účinnosť dychovej rehabilitácie v štandardnej starostlivosti o PARDS(9). Podrobné informácie
o manažmente PARDS publikoval Tamburro a Kneyber (2015).
Pri progresívnom zhoršovaní stavu dieťaťa treba postupovať
podľa odporúčaní pre liečbu sepsy a septického šoku Surviving
Sepsis Campaign International Guidelines for the Management
of Septic Shock and Sepsis-Associated Organ Dysfunction in
Children(15).
Tabuľka 1. Rozdelenie Covid-19 podľa závažnosti
Covid-19 formy

príznaky

rtg., CT nálezy

Asymptomatická

bez príznakov,
pozitívny RT-PCR

negatívny

Mierna

horúčka ±, kašeľ,
únava, bolesti svalov,
nauzea, vracanie,
bolesti brucha,
hnačka

negatívny

Stredne závažná

horúčka, kašeľ,
pneumónia, GIT
symptómy +/−

rtg. zápalové infiltráty,
CT opacity mliečneho
skla

Pacient s ťažkým respiračným zlyhaním

Kriticky choré deti s rozvojom PARDS musia byť včasne
intubované a napojené na umelú pľúcnu ventiláciu (UPV). Rozhodnutie začať UPV je založené na dôslednom zhodnotení klinického stavu pacienta a odpovede na konzervatívnu liečbu. Na
hrubú orientáciu možno použiť hodnotenie parametrov oxygenácie, ventilácie a pľúcnej mechaniky (tabuľka 2). Cieľom UPV
je zvrátiť hypoxémiu, akútnu respiračnú acidózu a dychovú
tieseň, keď je pacientovo dychové úsilie neúčinné alebo už
v ňom nie je schopný pokračovať. Deti musia byť monitorované
a okamžite musí byť rozpoznané progresívne zhoršovanie stavu
(rozvoj tachydyspnoe, desaturácie, porucha vedomia). Intubácia musí byť bezpečná, rýchla a netraumatická. Zvolený ventilačný režim zodpovedá štádiu a závažnosti stavu, rešpektuje
princípy protektívnej ventilácie. Odporučené sú malé dychové
objemy (tidal volume, Vt) 3 – 6 ml/kg pri nízkej pľúcnej poddajnosti, resp. Vt 5 – 8 ml/kg pri zachovanej pľúcnej poddajnosti, P
plató < 28 cm H2O, permisívna hypoxémia pri ľahkom PARDS
92 – 97 %, ťažké PARDS 88 – 92 % a Positive End Expiratory
Pressure (PEEP) > 10 cm H2O, permisívna hyperkapnia závažné/ťažké PARDS pH 7,15 – 7,30 s výnimkou pre určité stavy(9).
Podľa skúseností talianskych autorov sa Acute Respiratory
Distress Syndrome (ARDS) u dospelých pacientov s Covid-19
prejavuje atypicky, paradoxne atelektatické pľúcne okrsky majú
2/2020

Závažná

Kritická

horúčka,
kašeľ, nauzea/
vracanie, hnačka,
tachydyspnoe,
hypoxémia
tachydyspnoe,
hypoxémia,
respiračné zlyhanie,
PARDS, septický šok,
MOF

CT postihnutie
interstícia, pleurálna
efúzia, opacity
mliečneho skla

„biele pľúca“

Tabuľka 2. Indikačné kritériá na začatie UPV
Oxygenácia
Ventilácia
Pľúcna mechanika
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paO2 < 70 mmHg pri FiO2 0,4; paO2/FiO2
< 200; spO2 < 90 % pri FiO2 > 0,6; pH < 7,25
apnoe, paCO2 > 50 mmHg
tachypnoe, vitálna kapacita < 15 ml/kg
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V prípade resuscitačnej príhody u detí s podozrením alebo
potvrdenou infekciou Covid-19 treba postupovať podľa medzinárodných odporúčaní Európskej resuscitačnej rady z r. 2015.
Počas KPR sa snažiť nerozpájať okruh, je nevyhnutné všetkým
členom tímu zabezpečiť OOPP. Podľa možností jednotlivých
zdravotníckych zariadení nevyužiť na KPR nemocničný tím. Na
záver všetky použité jednorazové pomôcky zlikvidovať podľa
nemocničných protokolov.

Intubácia pediatrického pacienta s Covid-19

Odborné národné aj medzinárodné spoločnosti vypracovali odporúčania pre manažment dýchacích ciest (tabuľka 3).
Zásady dodržiavania bezpečnosti pre pacienta a intubujúci tím
zostávajú prvoradé.
Pred intubáciou je nevyhnutné minimalizovať počet osôb
v miestnosti. Musí byť dodržaná prísna hygiena rúk a použitie
osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP), personál
by mal byť dôkladne oboznámený s ich použitím. Pacient by
mal byť ideálne umiestnený v izolačnej miestnosti s negatívnym
tlakom. Mali by byť pripravené všetky pomôcky na intubáciu
primerané veku a veľkosti dieťaťa (tabuľka 4), lieky, overené
alergie. Intubovať by mal najskúsenejší člen tímu, malo by sa
uprednostniť použitie videolaryngoskopu, čím sa zabráni blízkemu kontaktu intubujúceho lekára a pacienta. Ideálna je rapid
sequence induction (RSI) s relaxáciou, aby sa predišlo kašľu,
preoxygenácia a minimalizácia predýchavania ambuvakom by
mala redukovať vznik aerosólu. Všetky odporúčania pre dospelých sú výzvou v detskom veku, obzvlášť u dojčiat a malých detí

s malou funkčnou reziduálnou kapacitou pľúc. Preto možno dieťa predýchavať pomocou Mapleson C alebo Ayres T systémami
s dobre tesniacou tvárovou maskou technikou dvoch rúk dvoma
osobami. Tento spôsob by mal byť uprednostnený pred predýchavaním ambuvakom. Predýchava sa nízkymi tlakmi a nízkymi
prietokmi.
Použitie endotracheálnych kanýl (ETK) s tesniacimi manžetami zabráni signifikantnému úniku vzduchu počas umelej
pľúcnej ventilácie. Len čo je dieťa zaintubované, napojí sa na
uzavretý okruh ventilátora s uzavretým systémom odsávania.
Obsluhujúci personál sa dôsledne snaží minimalizovať rozpájanie ventilačného okruhu. V prípade ťažkého zaistenia dýchacích
ciest musia byť k dispozícii alternatívne supraglotické pomôcky 2. generácie, cez ktoré sa následne dá zaviesť intubačná
kanyla. ETK možno zaviesť aj pomocou flexibilného bronchoskopu. V prípade neočakávanej ťažkej intubácie sa postupuje
podľa odporúčaní zaistenia dýchacích ciest Cannot Intubate,
Cannot Ventilate (CICO). Správnu pozíciu intubačnej kanyly
overíme prostredníctvom kapnografie, snažíme sa vyhnúť použitiu fonendoskopu.
Zloženie OOPP si vyžaduje rovnakú starostlivosť ako ich
nasadzovanie, predstavuje vysokorizikové obdobie kontaminácie. Vzhľadom na komplexnosť procesu sa odporúčajú simulácie na precvičovanie každého kroku intubácie a extubácie
predtým, ako sa na jednotke intenzívnej starostlivosti objaví
skutočný pacient. Rovnako treba zdôrazniť význam zdokonaľovania manipulácie s OOPP.

Tabuľka 3. Checklist, upravené podľa Paediatric Intensive Care Society Society UK: Paediatric Critical Care Coronavirus Disease 2019 Guidance a Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny (Odporúčania SSAIM pre Covid-19)
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Plánovať vopred
Overenie, že personál je zoznámený s OOPP, vie si ich správne nasadiť a zložiť
Rozdelenie úloh, intubujúci lekár, 2. lekár = vedúci tímu, asistujúca sestra, druhá sestra prítomná v miestnosti podľa zváženia vedúceho
tímu, snaha o minimalizovanie počtu osôb v miestnosti
Preferencia miestnosti s podtlakom
Určenie jasnej stratégie pre komunikáciu
Intubácia
Nasadenie OPPP
Zaistenie štandardného monitoringu (spO2, EKG, NITK, etCO2), intravenózneho/intraoseálneho prístupu, pomôcok na intubáciu, zvážiť
videolaryngoskop, použiť filter medzi masku a okruh
Preoxygenácia (optimálne 5 minút so 100 % O2, vyhnúť sa manuálnej ventilácii)
Plánovanie RSI s minimálnym predýchavaním
Intubácia a overenie pozície ETK
Napojenie na ventilátor s uzavretým systémom odsávania
Očistenie príslušných povrchov
Likvidácia jednorazového vybavenia podľa nemocničného protokolu
Zaistenie správneho zloženia OOPP pod dohľadom kolegu

Tabuľka 4. Veľkosť a hĺbka zavedenia ETK podľa veku
Vek
Novorodenci
< 1 kg, 1 – 2 kg, 2 – 3 kg, > 3 kg
3 – 6 mesiacov
6 – 12 mesiacov
12 – 24 mesiacov
> 2 roky
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Veľkosť ETK

Hĺbka zavedenia ETK
pri orotracheálnej intubácii (cm)

2; 2,5; 3; 3,5

6 – 7; 7 – 9; 9 – 10; 10,5

3,5
3,5 – 4
4 – 4,5
vek /4 + 4 (ETK bez manžety)
vek/4 + 3,5 (ETK s manžetou)

10,5
11
12
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Zhrnutie

–– Pediatrickí pacienti so stredne závažnou a závažnou formou
Covid-19 s rozvojom tachydyspnoe a hypoxie vyžadujú kyslíkovú liečbu, s dobrým efektom sa používa vysokoprietoková
kyslíková liečba (high-flow nasal cannula, HFNC).
–– Kriticky choré deti s rozvojom PARDS musia byť včasne intubované a napojené na umelú pľúcnu ventiláciu (UPV).
–– Liečba kriticky chorých detí s Covid-19 obsahuje 3 základné modality: ventilačnú podporu (HFNC, UPV), antivirotiká
a symptomatickú liečbu.

Literatúra
1. BRODIN P. Why is COVID-19 so mild in children? Acta Paediatr, 1, 2020,
doi:10.1111/apa.15271.
2. DONG Y., MO X., HU Y., QI X., JIANG F., JIANG Z., TONG S. Epidemiological characteristics of 2143 pediatric patients with 2019 coronavirus disease in
China. Pediatrics, 2020, doi: 10.1542/peds.2020-0702.
3. GATTINONI L., COPPOLA S., CRESSONI M., BUSANA M., ROSSI S., CHIUMELLO D. Covid-19 Does Not Lead to a “Typical” Acute Respiratory Distress
Syndrome. American journal of respiratory and critical care medicine, 2020,
doi: 10.1164/rccm.202003-0817LE.
4. LAI CH., LIU Y. H., WANG CH., WANG Y., HSUEH S., YEN Y., KO W., HSUEH
P. Asymptomatic carrier state, acute respiratory disease, and pneumonia due
to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2): Facts
and myths. Journal of Microbiology, Immunology and Infection, 2020, doi:
10.1016/j.jmii.2020. 02. 012.
5. LIU W., ZHANG Q., CHEN J. et al. Detection of Covid-19 in Children in Early January 2020 in Wuhan, China. N Engl J Med, 2020, doi: 10.1056/NEJMc2003717.
6. LUDVIGSSON J. F. Systematic review of COVID-19 in children shows milder
cases and a better prognosis than adults. Acta paediatrica, 2020, doi: 10.1111/
apa.15270.
7. MARRARO G. A., SPADA C. Consideration of the respiratory support strategy of severe acute respiratory failure caused by SARS-CoV-2 infection in
children. Chin J Contemp Pediatr, 22(3), 2020, p. 183-194, doi: 10.7499/j.
issn.1008-8830.2020. 03. 002.
8. ONG J. S. M., MB BCHIR, TOSONI A., KIM Y., KISSOON N., MURTHY S. Coronavirus Disease 2019 in Critically Ill Children: A Narrative Review of the Literature. Pediatr Crit Care Med, 2020, doi: 10.1097/PCC.0000000000002376.
9. ORLOFF K. E., TURNER D. A., REHDER K. J. The Current State of Pediatric
Acute Respiratory Distress Syndrome, Pediatric, Allergy, Immunology, and Pulmonology, 2019, 32(2), p. 35–44, doi: 10.1089/ped.2019.0999.

2/2020

–– Intubácia musí byť bezpečná, rýchla a netraumatická. Zásady dodržiavania bezpečnostných opatrení pre intubujúci tím
a pacienta sú prvoradé.
Vyhlásenie o bezkonfliktnosti: nemáme potenciálny konflikt
záujmov.
Adresa pre korešpondenciu:

MUDr. Marek Pršo, PhD.
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM
Kollárova 2, 036 59 Martin
e-mail: prso.marek@gmail.com

10. PAEDIATRIC INTENSIVE CARE SOCIETY. Consensus guidelines for managing the airway in children with COVID-19. [online] Marec 2020 [cit. 2020-0409]. Dostupné na internete [https://icmanaesthesiacovid-19.org/covid-19-paediatric-airway-management-principles]
11. SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ
MEDICÍNY. Odporúčania pre výkon celkovej anestézie u pacientov s podozrením alebo dokázanou infekciou COVID-19. [online] Marec 2020 [cit.
2020-04-13]. Dostupné na internete [http://www.ssaim.sk/wp-content/uploads/2020/03/2020_CA_pri_COVID-19-SSAIM_definitivna_verzia.pdf]
12. TAMBURRO R., MARTIN C. KNEYBER M. C. Pulmonary Specific Ancillary Treatment for Pediatric Acute Respiratory Distress Syndrome: Proceedings From the Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference. Pediatric Critical Care Medicine, 16(5_suppl), 2015, S61–S72, doi: 10.1097/
PCC.0000000000000434.
13. THE PEDIATRIC ACUTE LUNG INJURY CONSENSUS CONFERENCE
GROUP. The Pediatric Acute Respiratory Distress Syndrome: Consensus
Recommendations From the Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference. Pediatr Crit Care Med, 16(5,), 2015, p. 428–439, doi: 10.1097/
PCC.0000000000000350.
14. WANG K., ZHAO W., LI J., WEIWEI SHU W., DUAN J. The experience of highflow nasal cannula in hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in two hospitals of Chongqing, China. Annals of intensive care,
10(1), 2020, p. 37, doi: 10.1186/s13613-020-00653-z.
15. WEISS S. L., PETERS M. J., WALEED ALHAZZANI W. et al. Surviving sepsis campaign international guidelines for the management of septic shock and
sepsis-associated organ dysfunction in children, Pediatric Critical Care Medicine, 2020, doi: 10.1097/PCC.0000000000002198.
16. ZHOU M., ZHANG X., QU, J. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): a clinical
update. Frontiers of medicine, 2019, 2020, doi: 10.1007/s11684-020-0767-8.

PEDIATRIA

149

PREHĽADOVÉ PRáCE

Covid-19, vplyv na kvalitu života
a psychologické aspekty
Má r i a Ja nč i nová, M ic hael a Ba bn ičová, Oľ ga C h romá
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave,
Univerzitná nemocnica Martin

Situácia pandémie Covid-19 kladie vysoké nároky na psychické zdravie jedincov všetkých vekových skupín vrátane
detí a adolescentov. Sú prijímané opatrenia, ktoré napriek svojej nevyhnutnosti a užitočnosti negatívne vplývajú na
kvalitu života obyvateľstva. Jednou z najväčších zmien sú karanténne opatrenia a zatvorenie škôl. Neustále meniace sa podmienky a narušenie bežných činností môžu viesť k prechodným, ale aj dlhotrvajúcim adaptačným problémom. Aby deti a adolescenti zvládli obdobie pandémie čo najlepšie, potrebujú podporu rodičov, učiteľov a ďalších dospelých. Ako nevyhnutná v čase pandémie sa ukazuje aj potreba dostupnej a efektívnej psychologickej starostlivosti.
Kľúčové slová: Covid-19, kvalita života, stresové faktory, psychologická intervencia
Psychological aspects and impact of COVID-19 on quality of life
The COVID-19 pandemic put high demands on the mental health of individuals of all ages, including children and adolescents. Necessary measures are taken. Despite their usefulness, these may have a negative impact on the quality
of life of the population. One of the biggest changes is the quarantine and school closures. Constantly changing conditions and limitation of usual activities can lead to temporary or longterm adaptation problems. Children and adolescents need the support of parents, teachers and other adults in order to cope effectively with the restrictions. Widely
accessible and efficient psychological intervention is also needed in times of pandemics.
Keywords: COVID-19, quality of life, stress factors, psychological intervention
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 150-153

Úvod

Infekčné ochorenie Covid-19 (z angl. COronaVIrus Disease)
vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) dňa 11. marca 2020 vyhlásila
Svetová zdravotnícka organizácia za pandémiu. Okrem dominantného postihnutia respiračného systému spôsobuje ďalšie
zdravotné komplikácie a v najzávažnejších prípadoch vedie
k úmrtiu. Aktuálny počet infikovaných osôb celosvetovo už presiahol 2 000 000 prípadov a neustále narastá. Situácia na Slovensku sa prispôsobuje dianiu vo svete a sú zavádzané mnohé preventívne opatrenia na zmiernenie explozívneho šírenia
nákazy. Z psychologického hľadiska možno celosvetovú pandémiu považovať za traumatickú udalosť, ktorej následkom sú
obmedzenia dramaticky vplývajúce aj na psychiku ľudí a kvalitu
ich života. Narušenie doterajších rutinných činností, bežného
denného režimu, nepredvídateľnosť situácie a neistá prognóza
napriek zavádzaniu prísnych opatrení ohrozujú pocit bezpečia
a nútia nás adaptovať sa na nové, veľmi rýchlo sa meniace
podmienky. Situácia takmer nepretržitého ohrozenia s obmedzenou možnosťou kontroly a často radikálnymi zmenami (ako
je nutnosť izolácie alebo karantény) nás vystavujú podmienkam chronického stresu s vplyvom aj na naše duševné zdravie.
Napriek tomu, že populácia detí a adolescentov sa zatiaľ javí zo
zdravotnej stránky ako menej ohrozená skupina obyvateľstva,
neodmysliteľne na ňu vplývajú celospoločenské zmeny a najmä
reakcie, prežívanie a zdravotný stav ich najbližších. Deti veľmi
citlivo vnímajú emócie (aj keď vyjadrené len neverbálne) vo svojom najbližšom okolí a reagujú na ne. Potrebujú porozumieť
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súčasnej situácii, v ktorej môžu prežívať ešte väčší zmätok ako
dospelí, pretože nemajú vyvinuté dostatočné zdroje zvládania
záťaže a kognitívne kapacity. Prístup rodiča alebo blízkeho
dospelého bude kľúčový v schopnosti dieťaťa vyrovnať sa so
súčasnou veľmi stresujúcou situáciou.

Psychologické aspekty a kvalita života mládeže
v čase pandémie

Obdobie pandémie prináša do života detí a adolescentov
stresory, ako je strach z infekcie a nakazenia druhých, nedostatok pravdivých informácií alebo zahltenie informáciami
z masmédií, nedostatok osobného kontaktu so spolužiakmi,
s priateľmi a príbuznými, frustrácia a nuda, nedostatok súkromia a osobného priestoru doma, finančné problémy rodičov
spôsobené oslabenou ekonomikou a ďalšie aspekty, ktoré
priamo či nepriamo negatívne ovplyvňujú ich život(4,5). Medzi
najvýznamnejšie obmedzenia, ktoré prijímajú viaceré krajiny
v snahe zabrániť šíreniu infekcie, patrí aj celoplošné zatváranie
školských zariadení a postupná implementácia online výučby,
aby mohla byť zachovaná kontinuita vzdelávania detí všetkých
vekových kategórií. Aj keď sú tieto opatrenia nevyhnutné, existujú dôvody na obavy, pretože dlhodobé uzavretie škôl a pobyt
v karanténe alebo domácej izolácii vplýva na telesné aj duševné zdravie detí. Zatvorenie škôl a voľnočasových zariadení aj
obmedzenie pohybu vonku v čase pandémie môžu vplývať na
zníženie fyzickej aktivity, nárast času stráveného pri počítači,
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zhoršený spánkový režim, slabšie stravovacie návyky, čo môže
viesť k zvýšeniu hmotnosti a poklesu telesnej kondície(4,13).
Karanténne opatrenia a izolácia sú nepríjemné zážitky, pri
ktorých odlúčenie od blízkych, strata slobody, zmena denného
režimu, neistota a strach z nákazy vplývajú na kvalitu života
dospelých aj detí. Potenciálne benefity povinnej karantény by
sa mali zvážiť s ohľadom na možné negatívne psychologické
následky. Sprang a Silman v štúdii zameranej na psychosociálne reakcie detí a rodičov v období pandémie zistili, že výskyt
posttraumatickej stresovej reakcie bol štyrikrát vyšší u detí, ktoré
boli dlhodobo v karanténe, v porovnaní s deťmi, ktoré v karanténe neboli(13). Trvanie izolácie alebo karantény by preto mali byť
čo najkratšie. Štúdie zaoberajúce sa reakciami zdravotníckeho
personálu v období infekcie SARS priniesli zistenia, že neistota
a nejasný časový rámec súvisiace s dlhším trvaním obdobia
karantény a izolácie sa môžu prejavovať zhoršením duševného
zdravia, výskytom symptómov posttraumatickej stresovej poruchy, prejavmi vyhýbavého správania a pocitmi hnevu. Obavy
z nákazy a neustály strach z prejavenia symptómov sprevádza
ľudí ešte niekoľko mesiacov po odznení ochorenia(3,7). Zníženie aktivity, zmena denného režimu a obmedzenie sociálneho
a fyzického kontaktu s inými ľuďmi spôsobujú pocity frustrácie,
izolácie a nudy. Frustráciu prehlbuje aj pocit neistoty a neschopnosti vykonávať bežné denné aktivity(15). Inštitúcie verejného
zdravia by mali v čase pandémie zabezpečiť dostatočné a zrozumiteľné informácie a komunikovať jasné usmernenia, ako by
sa mali ľudia správať, aby sa chránili a zabránili šíreniu nákazy.
Nedostatočná informovanosť je závažným prediktorom symptómov posttraumatickej stresovej poruchy(5).

Špecifiká prežívania v rôznych vekových obdobiach
dieťaťa

Ako bude dieťa zvládať súčasnú situáciu pandémie, závisí
okrem podpory najbližších predovšetkým od veku a vývinovej
úrovne, v ktorej sa nachádza. U dojčiat a batoliat, ktoré ešte
nedokážu pochopiť situáciu, sa môžu prejavovať rovnaké emócie ako u ich opatrovateľov alebo môžu reagovať ináč, bezdôvodným plačom, stiahnutím sa, opustením činností, ktoré ich
predtým bavili. Pre deti v predškolskom a mladšom školskom
veku je problém slovne vyjadriť, čo ich trápi. Pocit bezmocnosti
a úzkosti sa často prejavuje ako strata predtým nadobudnutých schopností. Napriek individuálnym zvláštnostiam daným aj
temperamentom dieťaťa možno pozorovať určité typické reakcie v prežívaní a správaní(1,11,14) pre jednotlivé vekové kategórie
(tabuľka 1). Mnohé z reakcií uvedených ďalej sú normálne pri
prežívaní stresu a pretrvávajúcej úzkosti, najmä ak sa vyskytli
významné zmeny v každodennom živote a režime dieťaťa. Ak
však pretrvajú dlhšie ako dva až štyri týždne alebo sa náhle
objavia neskôr, môže byť nevyhnutné vyhľadať odbornú pomoc
pri zvládaní problému.
Identifikácia signálov stresu na úrovni správania, telesných
prejavov, emócií a myslenia (tabuľka 2) u seba i najbližších je
základom pre ich ďalšie riešenie a zvládnutie. Je dôležité rešpektovať individuálne zvláštnosti prejavov stresu, ktoré sa môžu
pohybovať medzi oboma koncami kontinua reaktivity.

Tabuľka 1. Reakcie detí v čase pandémie podľa vekových kategórií

Predškolský vek
(0 – 5 rokov)

Mladší školský vek
(6 – 10 rokov)
Starší školský vek
a adolescencia
(11 – 19 rokov)

Typické reakcie na vypuknutie infekčnej choroby
regresné prejavy v správaní (cmúľanie palca, nočná enuréza, strach z choroby, cudzincov, tmy, príšer), zvýšená potreba
úzkeho kontaktu s rodičom (opatrovateľom), potreba bezpečného miesta, chápanie aktuálnej situácie – prejavy v hre a
príbehoch (opakované motívy), zmeny v stravovacích a spánkových návykoch (vyžadovanie prítomnosti rodiča, nočné
mory, desy, problém so zaspávaním), somatické prejavy (nevysvetliteľné bolesti), agresívne alebo utiahnuté správanie,
hyperaktivita, problémy s rečou, neposlušnosť
obavy chodiť do školy a tráviť čas s kamarátmi, problémy so sústredením, zhoršenie školského výkonu, agresivita bez
jasného dôvodu, regres k mladším formám správania, problém s motiváciou na školskú prácu, povinnosti v domácnosti,
strach zo straty priateľov a sociálneho kontaktu v škole, pocity viny a bezmocnosti, pocity trvalého znepokojenia
ohľadne bezpečnosti, strach, smútok, bolesti hlavy, brucha atď.
pocity viny a bezmocnosti, strachu a zraniteľnosti, náročné vývojové obdobie s množstvom fyzických a emocionálnych
zmien – obzvlášť náročné vyrovnať sa s úzkosťou z nového vírusu, popieranie hnevu alebo strachu, mlčanie
o problémoch a obavách, predstieraná ľahostajnosť, fyzické príznaky úzkosti, rizikové správanie (užívanie návykových
látok), konfliktné správanie, odpor k štruktúre a autoritám, sebapoškodzovanie

Tabuľka 2. Príznaky stresu na úrovni správania, tela, emócií a myslenia

Správanie

Telesné prejavy
Emócie
Myslenie

2/2020

zvýšenie/pokles energie a aktivity, únava, zvýšený príjem alkoholu, tabaku, drog, rizikové a sebapoškodzujúce
správanie, zvýšená podráždenosť, výbuchy hnevu, časté hádky, „acting out“ – prehrávanie, problémy s relaxáciou,
so spánkom, častý plač, nadmerné obavy, regresívne prejavy, sociálne stiahnutie, uzavretosť, problémy v sociálnych
interakciách, obviňovanie ostatných, problémy s komunikáciou alebo počúvaním, problémy s poskytovaním alebo
prijímaním pomoci, neschopnosť cítiť potešenie alebo baviť sa
bolesti hlavy, brucha, hnačky, strata chuti do jedla alebo nadmerný apetít, potenie alebo zimnica, chvenie, zášklby
svalov, ľahké nabudenie
úzkosť, strach, zmätenosť, depresívne pocity, bezmocnosť, pocity viny, nudy, hnev, podráždenosť, pocity hrdinstva,
eufórie alebo nezraniteľnosti, apatia, rezignácia, ochromenie smútkom
problém zapamätať si veci, sústrediť sa, pocity zmätenosti, problémy s jasným a so sústredeným myslením, problémy
robiť rozhodnutia
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Ako môžu rodičia a odborníci pomôcť deťom
zmierniť úzkosť v čase pandémie?

Je dôležité, aby deti mali dostatok pozornosti od dospelých a
mohli s nimi hovoriť o svojich obavách a pocitoch, ktoré im môžu
pomôcť lepšie sa vyjadrovať (písanie, kresba, hra) a regulovať.
Väčšina detí chce hovoriť o veciach, ktoré ich trápia, je však
dôležité rešpektovať aj prianie niektorých detí o aktuálnej situácii
nehovoriť, ak ich to príliš privádza do úzkosti. Ubezpečte deti, že
je prirodzené cítiť sa v súčasnej situácii rozrušený alebo smutný
(validácia a normalizácia pocitov), plač je často spôsobom, ktorý
zmierňuje stres. Nepopierajte, ako sa cítite vy, vysvetlite, že je
to normálne a zvládnuteľné, problém môže vzniknúť, ak svoje
emócie potláčame.
Umožnite deťom klásť otázky, zistite, čo o situácii vedia,
odpovedajte úprimne, nebagatelizujte, ale zostaňte vecní, opakujte informácie viackrát, ak je to potrebné. Pre niektoré deti
je opakovanie ubezpečujúce. Vytvorte otvorené a podporujúce
prostredie, venujte deťom čo najviac náklonnosti. Adekvátna a
vekovo primeraná informovanosť pomáha vyrovnať sa s úzkosťou. Dôležité sú informácie o prevencii a konkrétne pokyny, ako
sa vyhnúť infekcii a jej šíreniu, ktoré dodajú určitý pocit kontroly
nad situáciou.
Sledujte správy spoločne, v obmedzenom množstve a zo
spoľahlivých zdrojov, vysvetľujte a ubezpečte, že sú odborníci, ktorí sa starajú o chod celospoločenskej situácie. Snažte sa
vyhnúť sledovaniu a počúvaniu informácií, ktoré by mohli byť pre
dieťa nepríjemné alebo ťažko pochopiteľné. Používajte veku primerané slová a vysvetlenia. Buďte čo najčastejšie v prítomnosti
svojich detí pokojní a upokojte ich vždy, keď si to situácia žiada.
Ukážte im, že teraz sú v bezpečí.
Podporujte pozitívne činnosti a hru. Dodržiavanie pravidelného denného a rodinného režimu pôsobí upokojujúco. Snažte
sa povzbudiť dieťa, aby pokračovalo v školských povinnostiach
a obľúbených aktivitách aj doma, ale zároveň ich povinnosťami
nepreťažujte. Buďte modelom starostlivosti o seba, dodržujte
spánkovú hygienu, pitný režim, racionálne stravovanie, dostatočný pohyb, relaxáciu. Rozdelenie obáv na zvládnuteľné oblasti
pomáha zmierňovať úzkosť. Ovplyvnite, čo môžete (copingové
stratégie zamerané na riešenie problému), a pracujte na stratégiách prijímania a zvládania toho, čo meniť nemôžete (stratégie
zvládania zamerané na emócie). Používajte stratégie zvládania
stresu, ktoré sa vám osvedčili už v minulosti.
Sociálna podpora je veľmi dôležitá pre odolnosť a zotavovanie v období stresu. Osamelosť a izolácia veľmi negatívne
pôsobia na duševné zdravie. Podporujte kontakt s priateľmi
a blízkymi dostupnými prostriedkami (telefonáty alebo videohovory, sociálne siete).

Rizikové skupiny mládeže v čase pandémie
a možnosti psychickej podpory

Situácia pandémie okrem šírenia nového koronavírusu spôsobila paralelný nárast výskytu intenzívnej úzkosti a strachu.
V skupine obyvateľstva veľmi citlivej na stres to môže viesť k
exacerbácii symptómov alebo relapsom psychických porúch(17).
Psychickou záťažou je ohrozená široká verejnosť a najmä profesie v prvej línii nasadenia, ako sú zdravotnícki pracovníci(10).
Medzi zvýšene zraniteľné skupiny detí a adolescentov patria deti
s chronickými ochoreniami a nutnosťou pretrvávajúcej zdravotnej starostlivosti, detskí pacienti sledovaní psychológom alebo
psychiatrom pre psychické problémy, deti ohrozené prostredím
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(syndróm CAN). Stres a sociálna izolácia môžu zvýšiť riziko
domáceho násilia a zvýšená úroveň stresu medzi rodičmi je
často hlavným prediktorom fyzického zneužívania a zanedbávania detí(2). Autori štúdie zaoberajúcej sa vplyvom hurikánu
Harvey na rodiny, ktoré už zažili domáce násilie, zistili, že stres
spojený s katastrofou viedol k vyššej miere domáceho násilia a
zneužívania detí počas hurikánu a po ňom(12). Možnosti pomoci sú v podobných situáciách oveľa ťažšie dostupné. Týždeň
po zavedení karanténnych opatrení v súvislosti s Covid-19 bol
celosvetovo uvádzaný nárast prípadov domáceho násilia až o
jednu tretinu(6). V čase pandémie a po jej skončení možno predpokladať aj zvýšený počet rozvodov(16). Deti, ktoré v minulosti
trpeli vážnymi chorobami alebo utrpeli závažné straty, môžu byť
obzvlášť zraniteľné pri informáciách z médií týkajúcich sa šírenia a dôsledkov infekcie Covid-19. Môžu potrebovať špeciálnu
podporu a pozornosť v čase pandémie(1).
V dôsledku rýchlo sa šíriacej infekcie a jej následkov sú
zavádzané opatrenia aj ohľadne psychologickej krízovej intervencie, ktorá má byť dostupná predovšetkým cez internet alebo
telefonicky profesionálom v prvej línii aj pacientom a príbuzným
s Covid-19, ale aj ďalším skupinám obyvateľstva vrátane detí
a adolescentov. Od vypuknutia Covid-19 bolo v Číne a následne
aj ďalších zasiahnutých krajinách zavádzaných niekoľko druhov
online služieb na podporu duševného zdravia. Na dôležitosť
týchto opatrení poukazujú aj výsledky multicentrického prieskumu v jednej z postihnutých oblastí Covid-19 (Kuang-čou, Čína),
podľa ktorého bola u 1 563 zdravotníckych pracovníkov zistená prevalencia depresie 50,7 %, úzkosti 44,7 %, insomnie 36,1
% a príznakov súvisiacich so stresom 73,4 %(10). Veľmi dôležitá v tomto období je aj online edukácia ohľadom psychického
zdravia a prevencie poskytovaná rôznym subpopuláciám obyvateľstva. Zistenia národného prieskumu v Číne(8) skúmajúceho
vplyv sebakontroly na vnímanie závažnosti dôsledkov Covid-19
a duševné zdravie naznačujú, že v porovnaní s osobami s vysokou sebakontrolou sú jednotlivci s nízkou sebakontrolou zraniteľnejší a potrebujú väčšiu psychologickú pomoc na udržanie
duševného zdravia v čase vypuknutia ochorenia Covid-19 (po
kontrole demografických premenných). Psychologická krízová
intervencia by mala zahŕňať tri kľúčové body, ktorými sú porozumenie stavu duševného zdravia v rôznych populáciách ovplyvnených prepuknutím ochorenia Covid-19, identifikácia jedincov,
u ktorých existuje vysoké riziko samovraždy a agresie, a zabezpečenie vhodných psychologických zásahov pre tých, ktorí to
potrebujú(9).

Základné fakty a odporúčania

–– Obdobie pandémie prináša do života detí a adolescentov nové stresory, ako je strach z infekcie a nakazenia druhých, nevhodné informácie, nedostatok osobného kontaktu, nedostatok súkromia, finančné problémy rodičov a ďalšie.
–– Uzatváranie školských zariadení súvisí so zmenou denného režimu a nedostatočnou štruktúrou, čo predstavuje výzvy
v oblasti zachovania telesného aj duševného zdravia. Nedostatok kontroly nad situáciou zvýrazňuje prežívanie stresu
a negatívnych emócií.
–– V čase pandémie je prirodzené prežívať emócie strachu, úzkosti, smútku, nudy, hnevu, podráždenosti a frustrácie. Identifikácia možných signálov stresu na úrovni správania, telesných prejavov, emócií a myslenia je základom pre ich ďalšie
riešenie a zvládnutie.
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–– Zmierniť úzkosť u detí v čase pandémie môže predovšetkým
dostatok pozornosti, komunikácia, adekvátna a vekovo primeraná informovanosť, ubezpečovanie, pozitívne ladené činnosti a hry, sociálna podpora.
–– Medzi zvýšene zraniteľné skupiny detí a adolescentov patria
deti s chronickými ochoreniami, mládež so psychickými problémami a deti ohrozené prostredím.
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Covid-19 a terapeutické možnosti
Má r i a Zel ies ková, E va Ma l ic herová, Lu k áš Mol ná r,
Ja n k a Vy šeh rad s k á, Peter Bá novč i n
Klinika detí a dorastu, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Univerzitná nemocnica Martin

Ochorenie Covid-19 sa v súčasnosti stalo zdravotným problémom globálneho charakteru. Keďže ide o nové ochorenie, optimálna terapeutická stratégia zatiaľ nebola stanovená a manažment tohto ochorenia vychádza zo známych
poznatkov týkajúcich sa starostlivosti o akékoľvek ochorenie respiračného systému a z priebežne aktualizovaných
odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie. V mnohých krajinách sveta v súčasnosti prebiehajú klinické skúšania s liekmi, ktoré by perspektívne mohli nájsť uplatnenie v liečbe Covid-19, no doposiaľ nebol schválený žiadny produkt. Spomedzi množstva skúmaných liečiv majú aktuálne najvyšší terapeutický potenciál remdesivir a lopinavir/ritonavir, tocilizumab (monoklonálna protilátka proti interleukínu-6) a antimalarikum hydroxychlorochín. Zároveň sú
vyvíjané aj rôzne typy potenciálnych vakcín proti SARS-Cov-2, pričom dve z nich sa už nachádzajú v prvej fáze klinického skúšania.
Kľúčové slová: Covid-19, klinické skúšanie, remdesivir, tocilizumab, hydroxychlorochín, vakcína proti SARS-Cov-2
COVID-19 and Treatment Options
The COVID-19 disease has now become a global health problem. As it is a new disease, the optimal therapeutic strategy has not yet been established and the disease management is based on the known knowledge of the treatment
strategy of any respiratory system disease and continuously updated recommendations of the World Health Organization. In many countries around the world clinical trials are currently underway with medicines that could potentially be used to treat COVID-19, but no product has been approved yet. Among the many clinical trials, remdesivir and
lopinavir/ritonavir, tocilizumab (a monoclonal antibody against interleukin-6) and the antimalarial drug hydroxychloroquine currently have the highest therapeutic potential. Various types of potential vaccines against SARS-Cov-2 are
also being developed, two of which are already in the first phase of the clinical trial.
Keywords: COVID-19, clinical trial, remdesivir, tocilizumab, hydrochloroquine, vaccine against SARS-Cov-2
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 154-159

Ochorenie Covid-19 je akútne respiračné ochorenie vírusovej
etiológie, ktoré sa v súčasnosti stalo zdravotným problémom
globálneho charakteru. Pôvodcom tohto infekčného ochorenia
je vírus SARS-Cov-2 (obalený jednovláknový RNA vírus s pozitívnou polaritou), patriaci do rodu betakoronavírusov. Ide o vysokonákazlivé ochorenie, ktorého klinické spektrum je pomerne
široké – od asymptomaticky prebiehajúcej infekcie cez ľahkú
infekciu horných dýchacích ciest a intersticiálnu pneumóniu
až po závažnú respiračnú insuficienciu s potrebou intubácie
a intenzívnej starostlivosti(10).
Keďže v prípade Covid-19 ide o nové ochorenie, optimálna
terapeutická stratégia zatiaľ nebola stanovená. Jednotlivé krajiny majú s týmto ochorením málo skúseností, a preto výskum
samotného ochorenia aj skúmanie a vývoj potenciálnych liekov prebiehajú najmä na medzinárodnej úrovni. Špeciálny tím
Európskej liekovej agentúry (European Medicines Agency,
EMA) v súvislosti s Covid-19 intenzívne spolupracuje s vedeckými iniciatívami vyvíjajúcimi nové lieky aj potenciálne vakcíny
proti SARS-Cov-2. V oficiálnej celosvetovej databáze klinických
štúdií (ClinicalTrials.gov) je aktuálne zaregistrovaných okolo
240 štúdií zameraných na Covid-19, pričom nové štúdie pribúdajú na dennej báze. Hoci doposiaľ nebol schválený žiadny
produkt, viaceré klinické skúšania predbežne ukazujú sľubné
výsledky. Terapia Covid-19 je zatiaľ prevažne symptomatická
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a jej manažment vychádza zo známych poznatkov týkajúcich
sa starostlivosti o akékoľvek ochorenie respiračného systému
a z priebežne aktualizovaných odporúčaní uverejnených na
stránkach Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health
Organisation, WHO)(11,21).
Lieky skúmané v kontexte Covid-19 možno s cieľom zjednodušenia zaradiť do niekoľkých skupín:
1. Antivírusové lieky
(remdesivir, kombinácia lopinavir/ritonavir a i.)
2. Lieky s imunomodulačným účinkom (imunoglobulíny, kortikoidy, monoklonálne protilátky, JAK inhibítory, interferóny a i.)
3. Liečba kmeňovými bunkami (mezenchymálne kmeňové
bunky, kmeňové bunky z pupočníkovej krvi)
4. Iné lieky (chlorochín a hydroxychlorochín, antagonisty receptora angiotenzínu 2, inhibítory enzýmu konvertujúceho
angiotenzín, kolchicín a i.)(21).
V nasledujúcom texte uvádzame prehľad a charakteristiku najdôležitejších liekov, ktoré by perspektívne mohli nájsť
uplatnenie v liečbe Covid-19. Tabuľka 1 prináša informáciu
o usmernení pri liečbe Covid-19 v jednej z bostonských nemocníc – Brigham & Women’s Hospital. V samostatnej podkapitole
na záver uvádzame základné informácie o kandidátskych vakcínach proti SARS-Cov-2.
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Antivírusové lieky

Špecifická antivírusová terapia s potvrdenou účinnosťou
v liečbe Covid-19 aktuálne nie je k dispozícii, no prebieha testovanie viacerých antivirotík, ktoré boli pôvodne študované
v súvislosti s ochoreniami vyvolanými inými RNA vírusmi, napríklad SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome), MERSCoV (Middle East Respiratory Syndrom), vírus ebola či vírusy
chrípky. Takisto sú v tejto súvislosti skúmané aj viaceré antiretrovírusové lieky, ktoré sú v súčasnosti registrované na liečbu
HIV (Human immunodeficiency virus) infekcie. Najsľubnejším
liekom spomedzi skúmaných antivirotík sa zatiaľ zdá remdesivir, no perspektívna je aj fixná kombinácia lopinavir/ritonavir
a niektoré ďalšie antivirotiká (tabuľka 2)(11).
Remdesivir je nukleozidový (adenozínový) analóg – analógový nukleotidový inhibítor RNA-dependentných RNA polymeráz. Patrí medzi širokospektrálne antivirotiká účinné proti viacerým RNA vírusom. Mechanizmus účinku tohto lieku spočíva
v jeho inkorporácii do novovznikajúcich reťazcov RNA s následným predčasným ukončením jej transkripcie. Remdesivir pôvodne vyvinula spoločnosť Gilead Sciences v roku 2017 s cieľom
liečby eboly, nenašiel však uplatnenie v klinickej praxi(8). Predpoklad, že tento liek by mohol byť účinný pri Covid-19, vyplýva
z veľmi sľubných výsledkov experimentov na zvieracích modeloch (štúdium infekcie MERS-CoV, SARS-CoV, SARS-CoV-2)
(1,4)
. Aktuálne prebiehajú početné randomizované klinické štúdie
na potvrdenie jeho efektivity a bezpečnostného profilu u ľudí
s Covid-19(21,7).

Výbor pre lieky na humánne použitie (The Committee for
Medicinal Products for Human Use, CHMP) počas mimoriadneho virtuálneho stretnutia uskutočneného 2. apríla 2020
vydal odporúčania na použitie remdesiviru v liečbe Covid-19,
a to napriek nedostatku údajov o jeho účinnosti a bezpečnosti.
V rámci programov na použitie lieku v naliehavých prípadoch je
tento liek aktuálne odporučený pre dospelých i detských pacientov (nad 12 rokov, hmotnosť nad 40 kg) vyžadujúcich invazívnu mechanickú ventiláciu pri infekcii Covid-19 potvrdenej PCR
testom aj pre pacientov, ktorí boli v kontakte s osobou pozitívne testovanou na Covid-19 (v tomto prípade aj bez potvrdenia
infekcie PCR testom). Remdesivir je liek určený na intravenózne
použitie. Celková dĺžka trvania liečby je stanovená na 10 dní.
Odporučená denná dávka u dospelých pacientov predstavuje 200 mg v 1. deň a 100 mg na 2. – 10. deň liečby, pričom
v pediatrickej populácii je dávkovanie rovnaké ako u dospelých.
Počas liečby sa odporúča monitorovať hepatálne parametre
a v prípade zvýšenia ALT nad 5-násobok normálnej hodnoty by
malo byť zvážené prerušenie liečby. Zvýšená opatrnosť je nevyhnutná aj u jedincov so známou poruchou funkcie obličiek(17).

Lieky s imunomodulačným účinkom

Druhú skupinu liekov s pomerne veľkým terapeutickým
potenciálom pri liečbe Covid-19 predstavujú lieky s imunomodulačnými účinkami, ku ktorým radíme imunoglobulíny,

Tabuľka 1. Usmernenie k liečbe COVID-19 podľa Brigham & Women’s Hospital Inpatient COVID-19 Treatment Guidelines
Typ pacienta

Klinické prejavy

Liečba

Prevencia alebo postexpozičná profylaxia

v súčasnej dobe vzhľadom na nedostatok
údajov neexistujú žiadne odporúčania

Asymptomatickí pacienti

v súčasnej dobe vzhľadom na nedostatok
údajov neexistujú žiadne odporúčania

Pacienti s miernymi prejavmi respiračnej
infekcie, ktorí nemajú rizikové faktory1 pre
rozvoj závažnej formy ochorenia COVID-19

zvýšená telesná teplota (> 37,2 °C), bolesť
hrdla, kašeľ a/alebo myalgie, bez dyspnoe

symptomatická a podporná liečba, špeciálne
liečebné postupy nie sú odporučené

Pacienti s miernymi prejavmi respiračnej
infekcie, ktorí majú zároveň ≥ 1 rizikový
faktor1 pre rozvoj závažnej formy ochorenia
COVID-19

zvýšená telesná teplota, bolesť hrdla, kašeľ a/
alebo myalgie, bez dyspnoe

zvážiť podávanie hydroxychlorochínu

Pacienti so stredne závažným priebehom
COVID-19

zvýšená telesná teplota, dyspnoe a/alebo
röntgenový obraz pneumónie asociovanej
s COVID-19

zvážiť podávanie remdesiviru (v rámci
klinickej štúdie NCT04292730), ak
remdesivir nie je dostupný, zvážiť podávanie
hydroxychlorochínu

Pacienti so závažným priebehom COVID-19

zvýšená telesná teplota, dyspnoe a/alebo
röntgenový obraz pneumónie asociovanej
s COVID-19 vyžadujúcej podpornú
oxygenoterapiu

zvážiť podávanie remdesiviru (v rámci
klinickej štúdie NCT04292899), ak
remdesivir nie je dostupný, zvážiť podávanie
hydroxychlorochínu; zvážiť podávanie
tocilizumabu

Pacienti v kritickom stave so závažným
priebehom COVID-19

zlyhávanie dýchania, ARDS (syndróm
akútnej respiračnej tiesne), SIRS (systémová
zápalová odpoveď organizmu), multiorgánové
zlyhávanie

zvážiť podávanie hydroxychlorochínu;
zvážiť podávanie tocilizumabu

Vysvetlivky: 1Medzi rizikové faktory pre progresiu do závažnej formy ochorenia patrí vek nad 60 rokov, stavy spojené s imunodeficienciou,
aktívne malígne ochorenie, chronické ochorenie pľúc, chronické ochorenie obličiek, ochorenie koronárnych artérií, diabetes mellitus.
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Tabuľka 2. Perspektívne antivírusové lieky na liečbu COVID-19
Liečivo

Súčasný stav poznatkov v súvislosti s COVID-19
najdôležitejšie klinické skúšania

Charakteristika a mechanizmus účinku

Remdesivir

nový antivírusový liek patriaci medzi analógy
nukleotidov → analógový nukleotidový inhibítor
RNA-dependentných RNA polymeráz
pôvodne vyvinutý na liečbu Eboly a Marburg
inkorporácia lieku do novovznikajúcich reťazcov
RNA → následné predčasné ukončenie
transkripcie

Lopinavir + ritonavir

antiretrovirálne lieky
inhibítory vírusovej proteázy → zabránenie
vytvoreniu vírusových proteínov a následnému
uvoľneniu viriónov z hostiteľskej bunky
fixná kombinácia lopinavir + nízke dávky
ritonaviru
ritonavir je pridávaný za účelom zlepšenia
farmakokinetiky

Favipiravir

Darunavir + kobicistat

Oseltamivir

Umifenovir

experimentálne antivírusové liečivo
derivát pyrazínkarboxamidu
inhibícia vírusovej RNA-dependentnej
RNA polymerázy → zabránenie vytvoreniu
štrukturálnych proteínov viriónu
antiretrovirálne lieky
inhibítory vírusovej proteázy
fixná kombinácia darunavir + nízke dávky
kobicistatu
kobicistat je pridávaný za účelom zlepšenia
farmakokinetiky
inhibítor neuraminidázy
kompetitívna inhibícia neuraminidázy (enzým
štiepiaci glykozidové väzby) → zabránenie
rozrušeniu hlienovej vrstvy na sliznici dýchacích
ciest → zabránenie prieniku vírusu
derivát indolu
inhibícia fúzie medzi vírusovým obalom
a povrchovou membránou hostiteľskej bunky →
zabránenie prieniku vírusu do hostiteľskej bunky

neexistuje dostatok údajov podporujúcich použitie remdesiviru
pri COVID-19, no Európska lieková agentúra odporúča jeho
podávanie pri závažnom priebehu infekcie u pacientov nad 12
rokov; prebiehajú početné klinické štúdie:
NCT04252664 a NCT04257656 (Čína)
NCT04282707 (USA, Kórea, Dánsko)
NCT04292730 (Čína, Francúzsko, Nemecko a mnohé ďalšie
krajiny)
NCT04292899 (Čína, Francúzsko, Nemecko a mnohé ďalšie
krajiny)
NCT04315948 (Francúzsko, Španielsko, Veľká Británia a mnohé
ďalšie krajiny)
v súčasnosti v mnohých krajinách registrované na liečbu HIV
infekcií
neexistuje dostatok údajov podporujúcich jeho použitie pri
COVID-19, prebiehajú početné klinické štúdie:
NCT04255017 (Čína)
NTC04315948 (Francúzsko, krajiny EÚ, Argentína, Kanada a
ďalšie krajiny)
NCT04328285 (Francúzsko)
NCT04328012 (USA; v tejto štúdii + hydrochlorochín + losartan)
v súčasnosti registrované v Japonsku na liečbu chrípky
neexistuje dostatok údajov podporujúcich jeho použitie
pri COVID-19, prebieha niekoľko klinických štúdií:
ChiCTR2000029548 (Čína)
v súčasnosti v mnohých krajinách registrované na liečbu HIV
infekcie
neexistuje dostatok údajov podporujúcich jeho použitie pri
COVID-19, prebieha niekoľko klinických štúdií: NCT04304053
(Španielsko; v tejto štúdii + darunavir + kobicistat + chlorochín)
v súčasnosti v mnohých krajinách registrované na liečbu a
prevenciu chrípky typu
neexistuje dostatok údajov podporujúcich jeho použitie pri
COVID-19, prebieha 1 klinická štúdia: NCT4261270 (Čína)
v súčasnosti registrované v Rusku a v Číne na liečbu chrípky
neexistuje dostatok údajov podporujúcich jeho použitie
pri COVID-19, prebieha niekoľko klinických štúdií:
ChiCTR2000029592 (Čína)

Vysvetlivky: ChiCTR - Chinese Clinical Trial Registry; NCT – National Clinical Trial

kortikoidy, monoklonálne protilátky, interferóny, baricitinib, pirfenidón, CD24Fc, rastové faktory bielych krviniek a mnohé ďalšie(21). Prehľad dôležitých imunomodulačných liekov študovaných v súvislosti s Covid-19 poskytuje tabuľka 3.
Významnou podskupinou liekov s imunomodulačným
potenciálom sú monoklonálne protilátky pôsobiace
proti jednotlivým komponentom imunitného systému.
Najdôležitejšími liekmi z tejto podskupiny v kontexte Covid-19
sú tocilizumab a sarilumab, ktoré sú zacielené na receptory
pre interleukín-6 (IL-6)(5). Podobne ako pri ochoreniach SARS
a MERS, u pacientov trpiacich Covid-19 boli namerané zvýšené
plazmatické koncentrácie prozápalových cytokínov vrátane
IL-6(9). Interleukín-6 pravdepodobne zohráva kľúčovú úlohu
v patogenéze Covid-19 a interferencia s týmto cytokínom by
mohla zásadným spôsobom zlepšovať priebeh pneumónie
asociovanej s Covid-19(16). Spomedzi iných monoklonálnych
protilátok sa skúmajú aj preparáty zamerané proti IL-1
(anakinra, kanakinumab), pričom na základe mechanizmu
účinku a postupného chápania patogenézy Covid-19 a jej
156

komplikácií by to perspektívne mohli byť aj iné prípravky (napr.
monoklonálne protilátky zamierené proti C5a – ekulizumab,
vybrané inhibítory Janusových kináz – napr. fedratinib a iné).
Tocilizumab je rekombinantná humanizovaná monoklonálna
protilátka podtriedy imunoglobulínu G1 (IgG1) namierená proti
solubilným a membránovo viazaným receptorom pre IL-6. Tento
liek je v súčasnosti registrovaný na liečbu reumatoidnej artritídy, juvenilnej idiopatickej artritídy a obrovskobunkovej arteritídy
a takisto je indikovaný ako podporná liečba pri život ohrozujúcom syndróme uvoľnenia cytokínov (cytokine-release syndrome, CRS) vyvolanom T-lymfocytmi exprimujúcimi chimérický
antigénny receptor (CAR)(5,16). Sľubné výsledky v súvislosti so
skúmaním efektivity tohto lieku u pacientov s Covid-19 priniesla klinická štúdia uskutočnená v Číne zahŕňajúca 21 pacientov,
ktorým bola aplikovaná liečba tocilizumabom v dennej dávke
400 mg, pričom zakrátko po jej začatí bolo u jednotlivých pacientov zaznamenané výrazné zmiernenie symptómov aj normalizácia laboratórnych parametrov a zlepšenie nálezu na pľúcach na
CT (počítačová tomografia) vyšetrení(14).
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Tabuľka 3. Imunomodulačné lieky a COVID-19
Liečivo

Imunoglobulíny
(hyperimúnna plazma,
konvalescentná plazma,
ľudský imunoglobulín)

Charakteristika a mechanizmus účinku

Súčasný stav poznatkov v súvislosti s COVID-19
a najdôležitejšie klinické skúšania

ľudský imunoglobulín získaný z plazmy darcov ideálne od darcov po prekonaní COVID-19
rozpoznanie antigénu SARS-CoV-2 pomocou Fab
fragmentu špecifických IgG protilátok → aktivácia
imunitnej odpovede prostredníctvom interakcie
Fc fragmentu špecifických IgG protilátok s Fcγ
receptormi na povrchu buniek imunitného systému +
aktivácia komplementu → neutralizácia vírusu

prípadová štúdia: zaznamenaná úspešná liečba vysokými
dávkami IVIG (0,3 – 0,5 g/kg/deň) po dobu 5 dní (Cao
2020)
predpoklad úspešnosti IVIG v kombinácii s antivirotikami
(Jawhara 2020)
prebiehajú viaceré klinické štúdie:
ChiCTR2000030010 (Čína; konvalescentná plazma)
NCT04321421 (Taliansko, hyperimúnna plazma)

antiflogistické a imunosupresívne účinky
štúdie zamerané na SARS a MERS preukázali, že
Kortikoidy
použitie kortikoidov neznižuje mortalitu a môže mať
(metylprednizolón,
nežiaduce účinky, ako napríklad oneskorený klírens
dexametazón, hydrokortizón)
vírusu, rozvoj avaskulárnej nekrózy či diabetes
mellitus

Monoklonové protilátky
(tocilizumab, sarilumab,
gamifant, anakinra)

Interferón beta-1
(INF-β1)

Baricitinib

monoklonové protilátky pôsobiace proti
komponentom imunitného systému
tocilizumab → rekombinantná humanizovaná
monoklonová protilátka proti IL-6
sarilumab → rekombinantná humanizovaná
monoklonová protilátka proti interleukínu 6
gamifant (emapalumab) → protilátka proti INFγ
anakinra → antagonista receptorov pre IL-1
registrovaný na liečbu sclerosis multiplex
zložka nešpecifickej imunity s antivírusovým
pôsobením
pacienti s COVID-19 → znížené koncentrácie INF-β
predpokladaný pozitívny efekt aplikácie INF-β1
priamo do pľúc
inhibítor JAK používaný pri liečbe reumatoidnej
artritídy
inhibícia JAK1 a JAK2 → potlačenie odpovede
sprostredkovanej prozápalovými cytokínmi +
zabránenie prieniku vírusových častíc do buniek
prostredníctvom inhibície regulátorov endocytózy

podľa guidelinov WHO rutinné používanie systémových
kortikoidov v liečbe pneumónie asociovanej s COVID-19
nie je odporúčané, pripúšťajú však ich použitie v prípade
pridružených komplikácií (napríklad septický šok,
exacerbácia astmy, CHOCHP)
prebieha viacero klinických štúdií: napr. NCT04325061
(Španielsko; dexametazón)
prebiehajú početné klinické štúdie hodnotiace účinnosť
liečby monoklonovými protilátkami u pacientov s
COVID-19:
ChiCTR2000029765 (Čína, tocilizumab)
NCT04322773 (Dánsko, tocilizumab + sarilumab)
NCT04315298 (USA, sarilumab)
NCT04327388 (Francúzsko, sarilumab)
NCT04324021 (Taliansko, gamifant + anakinra)
v súčasnosti neexistujú dôkazy o účinnosti a bezpečnosti
liečby INF-β1, ako ani iných interferónov u pacientov
s COVID-19
prebieha niekoľko klinických štúdií: EudraCT: 2020001023-14 (Veľká Británia, INF-β1a v inhalačnej forme)
v súčasnosti neexistujú dôkazy o účinnosti a bezpečnosti
liečby baricitinabom u pacientov s COVID-19
prebieha 1 klinická štúdia hodnotiaca účinnosť liečby
baricitinabom u pacientov s COVID-19: NCT 04320277
(Taliansko)

Vysvetlivky: ChiCTR - Chinese Clinical Trial Registry; EduraCT - European Union Drug Regulating Authorities Clinical Trials
Database; NCT – National Clinical Trial
Tocilizumab je aktuálne odporučený na liečbu Covid-19
u pacientov so závažným priebehom ochorenia a s podozrením na syndróm uvoľňovania cytokínov. Pred začatím liečby
je vhodné stanoviť sérovú koncentráciu C-reaktívneho proteínu
(CRP), D-diméru a IL-6, ktoré môžu byť nápomocné pri usmerňovaní liečby. Odporučené dávkovanie je 400 mg (4 – 8 mg/
kg) x 1 denne, no v prípade syndrómu uvoľňovania cytokínov
možno zopakovať podanie lieku už po 12 hodinách. Informácie
o úspešnosti a bezpečnosti liečby tocilizumabom u detských
pacientov s potvrdeným Covid-19 zatiaľ nie sú k dispozícii(18,15).

Iné lieky

Okrem uvedených antivírusových a imunomodulačných liekov sú v súvislosti s liečbou Covid-19 študované mnohé ďalšie perspektívne lieky patriace do rôznych indikačných skupín
(tabuľka 4). Veľmi intenzívne skúmanými molekulami sú najmä
chlorochín a jeho analóg hydroxychlorochín, ktoré sú známe
ako účinné antimalariká. V súčasnosti sú okrem liečby malárie
registrované na liečbu niektorých autoimunitných ochorení (systémový lupus erythematosus, reumatoidná artritída a i.)(13). Ide
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o lieky s výborným bezpečnostným profilom a ich výhodou sú aj
pomerne nízke finančné náklady(2).
V podmienkach in vitro bola preukázaná účinnosť týchto liekov voči širokému spektru vírusov vrátane HIV, SARS-CoV či
chrípky A aj B(12). Podkladom antivírusových účinkov chlorochínu/hydrochlorochínu je inhibícia vstupu vírusu do hostiteľských
buniek. Iný antivírusový mechanizmus súvisí s posttranslačnou
alteráciou novosyntetizovaných proteínov prostredníctvom inhibície glykozylácie. Okrem in vitro experimentov hydrochlorochín
bol v rámci klinického skúšania aplikovaný pacientom trpiacim
HIV infekciou. Autori Wang a kol. (2020) v podmienkach in vitro
demonštrovali, že chlorochín je vysokoúčinný v potlačení infekcie SARS-CoV-2. Z tohto pozorovania vyplynul predpoklad, že
chlorochín by mohol byť efektívny aj u pacientov s ochorením
Covid-19(13).
S ohľadom na nedostatok relevantných dôkazov o účinnosti
a bezpečnosti používania chlorochínu a hydrochlorochínu v liečbe Covid-19, môžu byť uvedené liečivá v tejto indikácii použité
len v rámci klinického skúšania alebo programov na použitie
lieku v naliehavých prípadoch. Holandské centrum pre kontrolu
chorôb CDC (The Dutch Center of Disease control) vo verejnom
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Tabuľka 4. Iné lieky perspektívne použiteľné v liečbe COVID-19
Liečivo

Súčasný stav poznatkov v súvislosti s COVID-19
a najdôležitejšie klinické skúšania

Charakteristika a mechanizmus účinku

známe antimalariká
v súčasnosti schválené na liečbu malárie, reumatoidnej
artritídy a systémového lupus erythematosus
Chlorochín/
antivírusové pôsobenie → zabránenie vstupu viriónov SARShydroxychlorochín CoV do ľudských buniek a ich následnej replikácii
predbežné výsledky výskumu naznačujú, že tieto liečivá
by mohli mať významné terapeutické i profylaktické účinky
v súvislosti s infekciou COVID-19

prebiehajú početné klinické skúšania v mnohých krajinách:
NCT04315948 (krajiny EÚ, USA a iné)
NCT04315896; NCT04318015 (Mexiko)
NCT04315948 (mnohé krajiny aj Amerika)
NCT04308668; NCT04328467; NCT04318444 (USA)
NCT04323527 (Brazília)
NCT04322396 (Dánsko)
NCT04325893; NCT04328285 (Francúzsko)
NCT04329611 (Kanada)

ACE inhibítory/
ARB (sartany)

inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACEi) →
zabránenie tvorbe angiotenzínu 2 a jeho vazokonstrikčným
účinkom
sartany (ARB) → antagonisty receptorov pre angiotenzín 2
(ACE2)
liečba arteriálnej hypertenzie a chronického srdcového
zlyhania
užívanie ACEi/ARB → zvýšenie expresie ACE2 receptorov
v srdci
vstup SARS-CoV-2 do ľudských buniek cez ACE2 receptory
hypotéza: potenciálne zvýšené množstvo ACE2 receptorov
u pacientov s COVID-19 → liečba ACEi/ARB môže
predstavovať rizikový faktor pre pacientov s COVID-19

experimentálne štúdie s ACEi aj ARB → zníženie
závažného poškodenia pľúc pri niektorých vírusových
ochoreniach
neexistujú žiadne relevantné klinické ani epidemiologické
údaje, ktoré by potvrdili súvislosť, väčšiu závažnosť či
zhoršenie vývoja infekcie COVID-19 u pacientov liečených
ACEi alebo ARB, prebieha niekoľko klinických štúdií:
NCT04330300 (Írsko)
NCT04318418 (Taliansko)
NCT04312009; NCT04311177 (USA)

Aviptadil

syntetická verzia vazoaktívneho intestinálneho peptidu

NCT04313023 (USA)

PUL-042

agonista Toll-like receptorov

NCT04312997 (USA)

Kamostat mesylát

inhibítor serínových proteáz

NCT04321096 (Dánsko)

Leflunomid

antireumatikum s antiproliferatívnymi vlastnosťami

ChiCTR2000030058 (Čína)

Kolchicín

prírodný alkaloid z jesienky obyčajnej → zníženie uvoľňovania NCT04328480 (Južná Amerika)
enzýmov spôsobujúcich zápalovú reakciu
NCT04322682 (Kanada)

Vysvetlivky: ChiCTR - Chinese Clinical Trial Registry; NCT – National Clinical Trial

dokumente na svojej webovej stránke odporúča liečbu chlorochínom u pacientov so závažným priebehom infekcie Covid-19,
ktorí si vyžadujú hospitalizáciu a podpornú oxygenoterapiu,
prípadne hospitalizáciu na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Navrhovaný režim dávkovania tohto liečiva pre dospelých
pacientov pozostáva z iniciálnej dávky 600 mg chlorochínu
(6x 100 mg tbl.) nasledovanej 300 mg chlorochínu po uplynutí
12 hodín v 1. deň liečby, následne dávkami 2x 300 mg/deň na 2.
až 5. deň liečby. Ďalšie usmernenie vydala Talianska spoločnosť
pre infekčné a tropické choroby (the Italian Society of Infectious
and Tropical disease), podľa ktorého je odporúčané dávkovanie:
500 mg chlorochínu 2x denne alebo 200 mg hydrochlorochínu
na deň počas 10 dní. Celkové trvanie liečby sa môže na základe klinických symptómov pohybovať v intervale od 5 do 20 dní.
Dôležité je zohľadniť, že podávanie chlorochínu vo vyšších
dávkach môže mať za následok celý rad nežiaducich účinkov.
Počas liečby chlorochínom je odporučená pravidelná kontrola
krvného obrazu a v prípade jeho abnormalít je potrebné liečbu
prerušiť. Takisto je pred začatím liečby odporučené zrealizovať
EKG vyšetrenie s cieľom vylúčiť predĺžený QT-interval(3,19).
Podľa našich vedomostí konkrétne odporučenia na liečbu
chlorochínom alebo hydrochlorochínom v pediatrickej populácii
zatiaľ neboli vypracované. Pozoruhodné výsledky priniesla práca francúzskych autorov, kde bol predmetom klinického pozorovania súbor 36 dospelých pacientov s potvrdeným ochorením
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Covid-19, ktorým bol podávaný buď samotný hydroxychlorochín
alebo hydroxychlorochín v kombinácii s antibiotikom azitromycínom. Autori uviedli, že koncentrácie SARS-CoV-2 vo vzorkách
z nosohltana u účastníkov štúdie poklesli výrazne rýchlejšie
v porovnaní s pacientmi, ktorí nedostávali uvedenú liečbu. U 6
pacientov, ktorým bol navyše aplikovaný azitromycín, bol tento
efekt ešte výraznejší(6).

Vakcíny proti SARS-CoV-2

Na základe známej molekulárnej štruktúry vírusu SARSCoV-2 začiatkom roku 2020 viacero spoločností začalo vyvíjať
vakcínu proti Covid-19. Aktuálne je vo vývoji 54 kandidátskych
vakcín, pričom ide o rôzne typy vakcín – inaktivované, živé atenuované, rekombinantné vektorové, subjednotkové, ako aj DNA
a RNA vakcíny. Dve z týchto vakcín už postúpili do prvej fázy
klinického skúšania vykonávanej na zdravých dobrovoľníkoch
(tabuľka 5), kým ostatné sú zatiaľ vo fáze predklinického skúšania. Európska lieková agentúra odhaduje, že približne jeden rok
až jeden a pol roka potrvá, kým vakcína proti Covid-19 prejde
do štádia registrácie a kým bude k dispozícii v takom množstve,
aby mohla byť používaná v celej Európskej únii(20).

Záver

V súčasnosti prebieha množstvo klinických skúšaní s potenciálnymi liekmi na Covid-19, no zatiaľ v tejto indikácii nebol
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Tabuľka 5. Najsľubnejšie vakcíny proti SARS-CoV-2
Platforma

Typ kandidátskej vakcíny

Ad5-nCoV: rekombinantný
nereplikujúci sa vektor adenovírusový vektor (adenovírus
vírusového pôvodu
typu 5) zaisťujúci expresiu
povrchového glykoproteínu SARSCoV-2 (proteín S)
RNA

Spoločnosť vyvíjajúca vakcínu

CanSino Biological Inc.
and Beijing Institute of Biotechnology

mRNA-1273: vakcína pozostávajúca z
Moderna and National Institute of
reťazcov mRNA kódujúcich povrchový
Allergy and Infectious Diseases
glykoproteín SARS-CoV-2 (proteín S)
(NIAID)
vložená do lipidovej nanočastice (LNP)

Súčasný stav klinického skúšania

ChiCTR2000030906
1. fáza klinického skúšania

NCT04283461
1. fáza klinického skúšania

Vysvetlivky: ChiCTR - Chinese Clinical Trial Registry; mRNA – mediátorová RNA; RNA - ribonukleová kyselina; NCT – National
Clinical Trial

schválený žiaden liek. Zároveň je vyvíjaná vakcína proti SARSCoV-2, ktorej registráciu a uvedenie na trh však možno očakávať
najskôr o jeden rok. Manažment liečby Covid-19 zatiaľ vychádza
zo známych poznatkov týkajúcich sa starostlivosti o akékoľvek
ochorenie respiračného systému a z priebežne aktualizovaných
odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré zohľadňujú aj predbežné výsledky klinických skúšaní.
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Medzi najintenzívnejšie skúmané lieky v kontexte Covid-19 patrí známe antimalarikum chlorochín a jeho analóg hydroxychlorochín. Tieto lieky sa v súčasnosti tiež používajú na liečbu niektorých autoimunitných ochorení a už viac ako
štvrť storočia je známy aj ich antivírusový účinok. Prostredníctvom inhibície glykozylácie vírusových proteínov a ich
proteolytickej maturácie redukujú infekčnosť vírusov a majú aj imunomodulačný potenciál. Viaceré štúdie naznačujú
efektívnosť hydroxychlorochínu v liečbe pacientov s Covid-19, no dôkazy o klinickej účinnosti zatiaľ nie sú dostatočné. Preto je nutné hydroxychlorochín stále vnímať ako experimentálnu liečbu. V tejto indikácii je použiteľná v rámci
klinických štúdií alebo ako off-label liečba s bremenom plnej zodpovednosti za účinnosť aj prípadné nežiaduce účinky na indikujúcom lekárovi.
Kľúčové slová: Covid-19, klinické skúšanie, chlorochín, hydroxychlorochín
Hydroxychloroquine and its Potential Importance in the Treatment of COVID-19 disease
Antimalarial medications chloroquine and its analogue hydroxychloroquine are among the most intensively studied
drugs in the context of COVID-19. These drugs are currently also used to treat some autoimmune diseases, and their antiviral effect has been known for more than a quarter-century. By inhibiting the glycosylation of viral proteins and
their proteolytic maturation, they reduce viral infectivity and also have immunomodulatory potential. Several studies
indicate the importance of hydroxychloroquine in the treatment of patients with COVID-19, but there is a lack of evidence of its clinical efficacy. Therefore, hydroxychloroquine should still be seen as an experimental treatment. In this
indication, the use is possible in clinical trials or as an off-label treatment with a burden of full responsibility for efficacy as well as possible adverse effects on the indicating physician.
Keywords: COVID-19, clinical trial, chloroquine, hydrochloroquine
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 160-163

Úvod

Chlorochín bol syntetizovaný v roku 1934 a o 15 rokov
neskôr FDA (Food and Drug Administration) odsúhlasila jeho
medicínske použitie. Liečivo bolo pôvodne používané na prevenciu a liečbu niektorých typov malárie. V roku 1950 bol
syntetizovaný hydroxychlorochín, ktorý vykazoval priaznivejší bezpečnostný profil pri rovnakých liečebných účinkoch. FDA
odsúhlasila jeho medicínske použitie v roku 1955. Liek sa začal
empiricky využívať v liečbe difúznych chorôb spojiva, predovšetkým reumatoidnej artritídy, systémového lupus erythematodes, Sjögrenovho syndrómu, antifosfolipidového syndrómu,
porphyria cutanea tarda, ale aj ako druholíniová liečba chronickej sarkoidózy. Od 70. rokov minulého storočia je známy jeho
imunosupresívny a protizápalový efekt(13).

účinnosť proti rôznym RNA vírusom vrátane SARS-CoV-1(14).
Jeho protivírusové pôsobenie zahŕňa inhibíciu vstupu viriónov
do buniek prostredníctvom inhibície syntézy kyseliny sialovej
a glykozylácie proteínov, čo bráni viazaniu vírusu na hostiteľskú bunku a vstupu do nej(10,15). Okrem toho hydroxychlorochín
blokuje endozomálnu acidifikáciu, ktorá aktivuje endozomálne
proteázy. Tieto proteázy sú potrebné na iniciáciu fúzie koronavírusu SARS-CoV-1 s endozómom, ktorou sa uvoľňujú virióny do
bunky(16). Ďalší potenciálny mechanizmus zásahu do patogenézy Covid-19 je imunomodulačný. Hydroxychlorochín redukuje
syntézu receptorov skupiny Toll a cGAS-STING signalizácie.
Týmto mechanizmom dochádza k redukcii uvoľňovania celého
radu prozápalových cytokínov z viacerých imunitných buniek(13).

Teoretické predpoklady účinnosti
hydroxychlorochínu v liečbe Covid-19

Dôkazy o účinnosti hydroxychlorochínu proti SARSCoV-2 in vitro

Už viac ako štvrť storočia je známy protivírusový účinok
hydroxychlorochínu. Prostredníctvom inhibície glykozylácie
vírusových proteínov a ich proteolytickej maturácie redukuje
infekčnosť vírusov(8,12). Hydroxychlorochín preukázal in vitro
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Chlorochín v koncentrácii, ktorá je reálne dosiahnuteľná
v pľúcnom tkanive pri bežnom terapeutickom dávkovaní, preukázal schopnosť výrazne redukovať vírusovú replikáciu v kultúre
buniek Vero E6(15).
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Aktuálny stav vedomostí o klinickej účinnosti
hydroxychlorochínu proti SARS-CoV-2

Údaje o klinickej efektívnosti pri liečbe Covid-19 sú limitované
a nie vždy konkordantné. Hlavnou limitáciou dosiaľ publikovaných prác je metodológia. Na metodologických nedostatkoch
sa podieľa hlavne časový faktor. Akútnosť pandemickej situácie a z nej prameniaca potreba rýchle šíriť informácie nedávajú
podmienky na vytvorenie exaktne designovaných dvojito zaslepených randomizovaných štúdií ani pre následnú dôkladnosť
analýzy ich výsledkov. Aj keď akceptujeme tieto objektívne
determinanty kvality dôkazov, neznamená to, že nemáme predmetné publikácie čítať kriticky.
Kolektív autorov z Marseille(5) publikoval v marci 2020 predbežné výsledky otvorenej nerandomizovanej klinickej štúdie.
Hodnotili v nej virologický efekt (počet kópií SARS-CoV-2
v nazofaryngálnom výtere) a klinický efekt (telesná teplota,
dychová frekvencia, dĺžka hospitalizácie, mortalita) podávania
hydroxychlorochínu v dávke 3x 200 mg buď samostatne, alebo
v kombinácii s azitromycínom 250 mg á 24 hodín. In vitro aktivita
azitromycínu proti vírusom zika a ebola je známa(2,9,11). Bola tiež
dokumentovaná jeho schopnosť zabrániť závažným respiračným komplikáciám u pacientov s vírusovými infekciami respiračného systému(1). Efekt štúdiovej liečby porovnávali s kontrolnou
skupinou, ktorá dostávala len symptomatickú liečbu. Kontrolnú
skupinu tvorili pacienti, ktorí odmietli užívanie štúdiovej medikácie. V štúdiovom ramene bolo v čase hodnotenia 20 pacientov,
z nich 6 dostávalo súčasne azitromycín, v kontrolnej skupine
bolo 16 pacientov. Výsledky sú určite pozoruhodné: na 6. deň
liečby bolo 70 % pacientov na hydroxychlorochíne hodnotených
ako PCR-negatívni, kým v kontrolnej skupine to bolo len 12,5 %.
V prípade kombinácie hydroxychlorochín + azitromycín bola
virologická úspešnosť liečby 100 %. Liečba hydroxychlorochínom nebola úspešná u dvoch pacientov – išlo o matku a syna,
čo evokuje myšlienku o možnej geneticky podmienenej príčine
neúčinnosti liečby(5).
Marseillská otvorená štúdia(5) je poznamenaná viacerými
metodologickými nedostatkami. Počet subjektov je nízky, štúdia nebola randomizovaná. Z absencie randomizácie vyplynuli
niektoré rozdiely medzi porovnávanými skupinami. Najvýznamnejší rozdiel je zrejme skutočnosť, že pacienti s monoterapiou
hydroxychlorochínom mali iniciálnu vírusovú nálož vyššiu než
pacienti liečení kombináciou hydroxychlorochín + azitromycín.
Ak by sme porovnávali pokles vírusovej nálože len u pacientov s rovnakou iniciálnou náložou, bol by rozdiel medzi oboma
ramenami menší. Traja pacienti z liečenej skupiny, ktorí boli
preložení na jednotku intenzívnej starostlivosti, a jeden, ktorý
zomrel, neboli zahrnutí do analýzy. V kontrolnej skupine len 4
zo 16 pacientov mali kontrolný nazofaryngálny ster vo všetkých
termínoch definovaných metodikou. Možno tiež predpokladať
významný výskyt falošne negatívnej PCR v štúdii, pretože u viacerých pacientov sa po predchádzajúcom negatívnom výsledku
neskôr objaví pozitívny výsledok. Tento problém môže súvisieť
s voľbou prahovej hodnoty CT (Cycle Treshold) < 35 na hodnotenie výsledku PCR ako pozitívneho. Obvykle sa volí na daný
účel hodnota < 38, čo predstavuje rozdiel v koncentrácii viriónov
na úrovni 3 rádov.
Recentne rovnaké pracovisko publikovalo extenziu uvedenej
štúdie: skúsenosti s podávaním uvedenej kombinácie liekov 80
pacientom s Covid-19(6). Dokumentujú v nej rýchlu negativizáciu RT-PCR (CT >34) na liečbe: na 7. deň bolo negatívnych
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83 % pacientov, na 8. deň 93 %. Na 12. deň nebol pozitívny
ani jeden z liečených subjektov. Vírusové kultúry boli negatívne
na 5. deň liečby v 97,5 % prípadov. Jediný z prezentovaných
pacientov (86-ročný, prijatý v ťažkom klinickom stave) zomrel.
Ďalší pacient bol v čase kompletizácie rukopisu ešte stále hospitalizovaný na JIS. Na adresu uvedenej extenzie je nutné poznamenať, že absentuje porovnávací súbor. Keďže 92 % pacientov
malo iniciálne NEWS skóre < 4 a len 2,7 % ho malo ≥ 7, je
zrejmé, že išlo takmer výhradne o pacientov s ľahkým klinickým priebehom ochorenia a je nemožné odhadnúť, či by klinický
vývoj nebol rovnako priaznivý bez liečebnej intervencie. Autori
ako jeden z primárnych cieľov štúdie vytýčili rýchlosť ukončenia
kontagiozity liečených a zdôrazňujú epidemiologický význam
urýchleného dosiahnutia virologickej negativizácie. Ani v prípade tohto cieľa však nemožno s ohľadom na metodiku dokázať,
že podávaná liečba je významne prínosná.
Ďalšia publikovaná klinická štúdia pochádza zo Šanghaja(7).
Išlo o prospektívnu randomizovanú štúdiu na 30 pacientoch
s Covid-19. V oboch ramenách bola podávaná „konvenčná“ liečba, v intervenčnom ramene navyše hydroxychlorochín v dávke
400 mg/deň počas 5 dní. Primárnym endpointom bola konverzia
RT-PCR vo faryngálnom stere na 7. deň po randomizácii. Negativizácia faryngálneho steru na 7. deň bola dosiahnutá u 86,7 %
pacientov v intervenčnom ramene a u 93,3 % kontrolných subjektov. Medzi oboma ramenami nebol zistený ani rozdiel v čase
do negativizácie steru, v čase do normalizácie telesnej teploty
či v dynamike CT nálezu. Základné problémy citovanej štúdie
sú: limitovaný počet subjektov (po 15 v každom ramene) a skutočnosť, že „konvenčná“ liečba zahŕňala lieky s protivírusovou
aktivitou (lopinavir/ritonavir, interferón-alfa). Autori poukazujú
na nutnosť realizácie randomizovanej štúdie s rádovo vyšším
počtom zaradených subjektov. Za jednu z príčin diskordantnosti
výsledkov považujú skutočnosť, že populácia SARS-CoV-2 sa
v čase mení. Upozorňujú aj na limitácie štúdií s jedným ramenom, ktoré ako porovnávaciu skupinu použili historické údaje.
Hydroxychlorochín v regionálnych a lokálnych odporúčaniach pre liečbu Covid-19
–– 13. 2. 2020 bolo publikované odporúčanie juhokórejskej pracovnej skupiny na experimentálnu liečbu Covid-19 pomocou
hydroxychlorochínu.
–– 20. 2. 2020 multicentrická pracovná skupina čínskej provincie Kuang-tung odporučila podávanie hydroxychlorochínu (500 mg á 12 hodín počas 10 dní) pacientom
s Covid-19 s odôvodnením, že liek zlepšuje klinický, röntgenologický obraz a skracuje priebeh ochorenia(17).
–– 19. 2. 2020 Gao et al. (2020) odporučili zaradenie
hydroxychlorochínu do ďalšej verzie odporúčaní pre
prevenciu, diagnostiku a liečbu pneumónie spôsobenej
Covid-19, vydávaných Národnou zdravotnou komisiou Čínskej
ľudovej republiky. Odporúčanie odôvodňujú výsledkami
multicentrických klinických štúdií vykonaných v Číne,
ktoré dokumentovali u viac ako 100 pacientov v porovnaní
s kontrolnou liečbou zlepšenie nálezu zobrazovacích metód,
podporu vírusovej konverzie a skrátenie priebehu ochorenia.
Problémom je, že výsledky citovaných štúdií dosiaľ neboli
publikované, štúdie ešte neboli uzatvorené a dve z nich boli
zrušené (Chinese Trial Register)(4).
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–– 17. 3. 2020 vedecká technická komisia talianskej liekovej
agentúry AIFA vyjadrila podporu pre off-label použitie hydroxychlorochínu pri liečbe Covid-19 (AIFA 2020).
–– Holandská Nadácia pracovnej skupiny pre antibiotickú politiku (SWAB) na svojich internetových stránkach od 20. 3. 2020
uvádza hydroxychlorochín ako jednu z troch látok (okrem
chlorochínu a remdesiviru), ktoré vykazujú účinnosť proti
SARS-CoV-2 in vitro a odporúča jeho použitie pri zlyhaní iniciálnej liečby či veľmi závažnom klinickom stave(16).
–– Hydroxychlorochín v iniciálnej dávke 400 mg á 12 hodín s následným podávaním 200 mg á 12 hodín je súčasťou odporúčanej liečby ľahkých, stredne ťažkých aj ťažkých prípadov
potvrdenej infekcie Covid-19 aj podľa odporúčaní Belgického
inštitútu pre zdravie (https://www.sciensano.be/en).

Riziká použitia hydroxychlorochínu off-label v liečbe
Covid-19
Nežiaduce účinky:
–– Veľmi časté (≥ 1/10): bolesť brucha, nauzea.
–– Často (1/10 – 1/100) sa vyskytuje hnačka, vracanie, psychická labilita, bolesť hlavy, porucha akomodácie (reverzibilná),
vyrážka, svrbenie kože.
–– Menej časté (1/100 – 1/1 000) sú abnormálne výsledky testov funkcie pečene, pigmentové zmeny kože a slizníc, šedivenie, vypadávanie vlasov, nervozita, závraty, tinitus,
retinopatia a korneopatia. Vývoj retinopatie viac závisí od kumulatívnej než od dennej dávky. Obvykle k nej dochádza po
viac ako 5 rokoch užívania s kumulatívnou dávkou > 1 000 g.
V počiatočnom štádiu môže byť reverzibilná, aj po prerušení
podávania lieku môže dochádzať k jej progresii. Korneopatia
nemá súvis s kumulatívnou dávkou, obvykle je reverzibilná.
–– Nežiaduce účinky, ktorých výskyt bol zaznamenaný, ale
nie je dokumentovaná jeho častosť: útlm kostnej drene,
urtikária, angioedém, bronchospazmus, hypoglykémia, psychóza, suicidálne správanie, kŕče, extrapyramídové príznaky (dystónia, dyskinéza, tremor), strata sluchu, fulminantné
zlyhanie pečene, bulózne dermatózy, DRESS syndróm, fotosenzitivita, neuromyopatia, predĺženie QT-intervalu, kardiomyopatia. Kardiomyopatia je opisovaná len pri dlhodobom
používaní a je závislá od kumulatívnej dávky.
–– Ďalším rizikom použitia hydroxychlorochínu je skutočnosť, že
účinnosť liečby nie je dostatočne overená a môže pacientov diskvalifikovať z podávania inej, účinnejšej liečby či zo
zaradenia do klinických skúšaní nových liekov. Otvorená je
aj otázka zásahu prípadnej efektívnej liečby do procesu aktívnej imunizácie. Včasné potlačenie infekcie by hypoteticky
mohlo spôsobiť nedostatočnú imunizáciu a následne liečený
subjekt predisponovať na reinfekciu. Preto by podľa aktuálneho stavu poznania mala byť farmakoterapia vyhradená pre
Literatúra
1. BACHARIER L. B., GUILBERT T. W., MAUGER D. T., BOEHMER S., BEIGELMAN A., FITZPATRICK A. M. Early administration of azithromycin and prevention of severe lower respiratory tract illnesses in preschool children with
a history of such illnesses: A randomized clinical trial. JAMA, 17, 2015, s. 20342044. doi: 10.1001/jama.2015.13896.
2. BOSSEBOEUF E., AUBRY M., NHAN T., DE PINA, J. J., ROLAIN J. M.,
RAOULT D. Azithromycin inhibits the replication of Zika virus. J Antivirals Antiretrovirals, 10, 2018, s. 6-11. doi: 10.4172/1948-5964.1000173.
3. CORTEGIANI, G. INGOGLIA, M. IPPOLITO, M.A. systematic review on the
efficacy and safety of chloroquine for the treatment of COVID-19. Journal of
Critical Care, [https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2020. 03. 005].

162

pacientov so závažným klinickým priebehom ochorenia. Napokon musíme myslieť aj na to, že ide o dôležitý liek v liečbe a prevencii malárie a plošné nasadenie v liečbe Covid-19
by mohlo spôsobiť vyčerpanie zdrojov pre túto overenú indikáciu(3).

Monitorovanie počas liečby

Každé off-label použitie lieku vytvára podmienky na etické
problémy a je dôvodom na starostlivé monitorovanie bezpečnosti liečby. Pandemický výskyt choroby, ako je Covid-19, však
predstavuje podmienky, ktoré neprajú systematickému monitorovaniu bezpečnosti liečby. V interných odporúčaniach z Brigham
and Women’s Hospital sa uvádza nasledujúce monitorovanie
a bezpečnostné opatrenia pri podávaní hydroxychlorochínu:
–– Vstupné EKG.
–– Nezačať s podávaním hydroxychlorochínu v prípade,
že QTc > 500 ms alebo QTc > 550 ms pri súčasnej kardiostimulácii alebo pri ramienkovej blokáde.
–– Ukončiť podávanie ostatných liekov s potenciálom predĺženia QT-intervalu.
–– Počas podávania realizovať telemetrické monitorovanie.
–– Prerušiť podávanie hydroxychlorochínu pri náraste výskytu
komorových extrasystol alebo pri výskyte paroxyzmálnej ventrikulárnej tachykardie.
Ak by sme mali uvedené opatrenie kriticky hodnotiť z hľadiska reálnych podmienok našich poskytovateľov ZS a epidemickej situácie, telemetrické monitorovanie nebude realizovateľné
a prerušenie podávania všetkých liekov s potenciálom predĺženia QT-intervalu je takisto iluzórne, pretože zoznam takýchto
liekov je veľmi dlhý a zahŕňa mnoho bežných a vitálne dôležitých
liekov.

Záver

–– Podľa aktuálneho stavu medicínskeho poznania je nutné hydroxychlorochín vnímať stále ako experimantálnu liečbu Covid-19.
–– Dôkazy o klinickej účinnosti nie sú dostatočné.
–– Hydroxychlorochín je v tejto indikácii použiteľný v rámci klinických štúdií alebo ako off-label liečba s bremenom plnej zodpovednosti za účinnosť aj prípadné nežiaduce účinky na indikujúcom a ošetrujúcom lekárovi.
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Očkovanie je nevyhnutnou súčasťou komplexnej preventívnej starostlivosti o dieťa, pričom u nás je realizované v rámci
národného imunizačného programu (NIP) aj v rámci doplnkových odporúčaných očkovaní. V súvislosti s prebiehajúcou
pandémiou infekcie Covid-19 vyvolanej novým koronavírusom je nežiaduce, aby dochádzalo k neopodstatnenému
odkladaniu očkovania v rámci NIP. Priorita je najmä v zachovaní a realizácii základných schém povinného očkovania
u dojčiat a batoliat, najmä v prípade kombinovaných vakcín (hexavakcína a MMR), aj očkovania proti pneumokokovým
invazívnym ochoreniam. V prípade preočkovania po základnom očkovaní možno kvôli aplikácii posilňovacích (booster)
dávok využiť maximálne intervaly v súlade so zákonom alebo SPC konkrétnych vakcín. Očkovanie nevykonávame
u detí, ktoré sú v karanténe pre Covid-19 alebo majú známky akútneho respiračného ochorenia. Zaočkovanie
dieťaťa počas nerozpoznanej inkubačnej lehoty Covid-19 sa podľa súčasných vedomostí nejaví ako rizikové. Dieťa
s potvrdenou infekciou Covid-19 neočkujeme. S očkovaním sa začne až po kompletnej rekonvalescencii z ochorenia.
Kľúčové slová: Covid-19, koronavírus, očkovanie, ochrana jedinca a spoločnosti
Vaccination during the Covid-19 pandemic
Vaccination represents an essential part of complex preventive care about child and the majority of the vaccines are
applied within the National immunization schedule (NIP) or through the recommended complementary vaccination.
Respecting the world pandemic of COVID-19 infection caused by novel coronavirus, it is undesirable to unjustifiably
postpone the planned vaccine doses within NIP. The priority is in maintenance and performance of the schedule of
primary vaccination in infants and toddlers, especially in case of combined vaccines (hexavaccine and MMR) and also vaccines against invasive pneumococcal diseases. Regarding the booster vaccination, it is recommended to use
the maximal intervals in accordance with the legislation and SPC of particular vaccine. Vaccination has to be postponed in children during the quarantine for COVID-19 or in children with the symptoms of acute respiratory diseases. On
the other hand, application of vaccine during the unrecognised incubation period of COVID-19 is not considered to be
a mistake or risky based on the current knowledge. Child with confirmed COVID-19 is not vaccinated; we are starting
vaccination after the full convalescence.
Keywords: COVID-19, coronavirus, vaccination, protection of individual and society
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Úvod

Očkovanie predstavuje jeden z najvýznamnejších postupov modernej preventívnej medicíny a zároveň ho považujeme
za jeden z najväčších objavov imunológie. Očkovanie stálo
pri zrode odboru imunológia, pričom v priebehu rokov došlo
k vývoju bezpečných a účinných vakcín, ale predovšetkým
k objasneniu detailných procesov postvakcinačnej imunitnej odpovede, ktoré zabezpečujú efektívnu ochranu očkovaného jedinca. Vďaka očkovaniu bolo možné dosiahnuť kontrolu
nad mnohými závažnými infekčnými ochoreniami, pričom
niektoré z nich boli aj kompletne eradikované (napr. variola).
V ostatných rokoch sa postupne rozširuje spektrum ochorení,
proti ktorým vieme očkovaním zabezpečiť ochranu, aj o neinfekčné ochorenia – napr. nádorové. Typickým príkladom je očkovanie proti ľudským papilomavírusom, ktoré spôsobujú široké
spektrum benígnych aj malígnych neoplázií. Vakcíny v modernej medicíne predstavujú jednu z najprísnejšie kontrolovaných skupín liečiv s dôrazom na účinnosť, ale aj bezpečnosť,
pričom aj po ich zavedení do bežnej praxe naďalej prebieha
2/2020

proces intenzívnej farmakovigilancie a sledovania možných
vedľajších príhod po očkovaní.
Je preto nanajvýš dôležité, aby bol imunizačný program
zachovaný aj počas situácií, akou je pandémia Covid-19.

Špecifiká Covid-19 u detí

Ochorenie Covid-19 (COronaVIrus Disease 2019) vyvolané
novým koronavírusom SARS-CoV2 (Severe Acute Respiratory
Syndrome CoronaVirus type 2) postihuje všetky vekové kategórie, hoci na základe súčasných vedomostí je zrejmé, že deti
majú priebeh ochorenia vo všeobecnosti miernejší, prípadne
nemajú žiadne klinické príznaky(1,2). Navyše aj samotný klinický
obraz infekcie sa líši u detí v porovnaní s dospelými v niektorých
klinických aspektoch – napr. častejšia je prítomnosť farygálneho
erytému, tachypnoe a tachykardie aj gastrointestinálnej symptomatológie(2,3,5). To môže do istej miery skresľovať celkový počet
infikovaných detí, na základe čoho je predpoklad, že významná
časť detí nie je laboratórne diagnostikovaná, a preto nie je ani
zahrnutá vo finálnych štatistikách.
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V súčasnosti existuje viacero teórií vysvetľujúcich miernejší priebeh Covid-19 u detí: rozdielnosti v zložení a reaktivite imunitného systému, postupná maturácia zápalovej kaskády
a iný charakter cytokínovej odpovede, nízky výskyt chronických
rizikových chorôb (napr. diabetes, hypertenzia a pod.) aj rizikovej medikácie (napr. kombinovaná imunosupresia), kompetícia
iných mikroorganizmov v dýchacích cestách dieťaťa s Covid-19
alebo rozdielna expresia receptora – enzýmu II konvertujúceho angiotenzín (ACE-2) – pre koronavírus v dýchacích cestách
dieťaťa(1).

Covid-19 a očkovanie

Očkovanie predstavuje neoddeliteľnú súčasť primárnej
starostlivosti o deti a dorast, pričom v rámci Národného imunizačného programu (NIP) sa zabezpečuje ochrana proti širokému spektru závažných infekčných ochorení. V čase pandémie Covid-19 sa vynárajú viaceré otázky týkajúce sa očkovania
v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou. V prvom
rade je potrebné si uvedomiť, že očkovanie chráni pred mnohými závažnými ochoreniami a je nežiaduce, aby dochádzalo
k jeho neopodstatnenému odkladaniu. Jednak to môže viesť
k predlžovaniu obdobia zraniteľnosti doposiaľ nechránených detí a zároveň to môže zvyšovať náchylnosť na rôzne
očkovaním preventabilné ochorenia. Navyše si treba uvedomiť, že viaceré ochorenia by teoreticky mohli viesť k sekundárnej infekcii u dieťaťa s Covid-19 (napr. pertussis, chrípka,
pneumokokové invazívne ochorenia a pod.)(4,6).
V súvislosti s očkovaním je potrebné dbať na niektoré základné pravidlá(4,6):
–– Zabezpečiť minimalizáciu prenosu koronavírusov od iných
pacientov alebo sprievodcov, čiže časovo vykonať očkovanie v rámci ordinačných hodín poradne, teda bez akútnych
pacientov v ambulancii.
–– Priorita je predovšetkým v zachovaní základných schém povinného očkovania u dojčiat a batoliat, najmä v prípade kombinovaných vakcín (hexavakcína a MMR) aj očkovania proti
pneumokokovým invazívnym ochoreniam. Očkovanie preto nie je potrebné dlhšie odkladať, a to najmä z dôvodu zachovania odporúčaných očkovacích schém pre dané vakcíny, ako aj zabezpečenia individuálnej ochrany očkovaného
jedinca.
–– V prípade preočkovania po základnom očkovaní možno pre
aplikáciu posilňovacích (booster) dávok využiť maximálne intervaly v súlade so zákonom alebo s SPC konkrétnych vakcín.
–– Zabezpečiť očkovanie proti pneumokokovým invazívnym
ochoreniam a chrípke v prípade rizikových skupín obyvateľstva.
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Očkovanie pri podozrení alebo potvrdení Covid-19
V tejto súvislosti vznikajú predovšetkým štyri situácie(4,6):
–– Dieťa je v karanténe vzhľadom na cestovateľskú anamnézu alebo bolo v kontakte s osobou s pravdepodobnou alebo
potvrdenou infekciou Covid-19.
–– Dieťa má prejavy akútneho respiračného ochorenia so
zvýšenou telesnou teplotou alebo bez nej.
–– Dieťa je v nepoznanej inkubačnej lehote ochorenia
Covid-19, bez známej rizikovej anamnézy na získanie tohto
ochorenia.
–– Dieťa má potvrdenú diagnózu Covid-19.
Základné pravidlá sú nasledovné:
–– Očkovanie nevykonávať u detí, ktoré sú v karanténe pre Covid-19.
–– Očkovanie odložiť u detí, ktoré majú príznaky akútneho respiračného ochorenia so zvýšenou telesnou teplotou alebo bez
nej. V očkovaní sa pokračuje po skončení karantény a po vymiznutí príznakov akútneho ochorenia.
–– Zaočkovanie dieťaťa počas nerozpoznanej inkubačnej lehoty
Covid-19 sa podľa súčasných vedomostí nejaví ako rizikové.
–– Dieťa s potvrdenou infekciou Covid-19 neočkujeme. S očkovaním sa začne až po kompletnej rekonvalescencii z ochorenia.

Záver

–– Napriek pandémii Covid-19 je potrebné pokračovať v povinnom očkovaní v rámci Národného imunizačného programu.
–– Dieťa mimo karantény a bez známok akútneho ochorenia
môžeme očkovať bez obmedzení, s dodržaním protiepidemických opatrení v ambulancii.
–– Priorita spočíva predovšetkým v realizácii základných očkovaní u dojčiat a batoliat, pri preočkovaní možno využiť maximálne stanovené intervaly.

Vyhlásenie o bezkonfliktnosti: nemáme potenciálny konflikt
záujmov.

Adresa pre korešpondenciu:

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM
Kollárova 2, 036 59 Martin
e-mail: jesenak@gmail.com

Covid-19 – základné postupy. 2020. Dostupné na: https://health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia
5. PARALUPPI, V., PINTUS, M.C., FANOS, C., MARCIALIS, M.A. COVID-19 in
newborns and in children: the state of the art. J Pediatr Neonat Individ Med, 9,
2020, p. e090138. doi: 10.7363/090138.
6. WHO: Odporúčania k štandardnej imunizácii počas pandémie ochorenia Covid-19 v európskom priestore WHO. Verzia 20. marec 2020. Dostupné na:
http://www.sls-sps.sk/files/who_odporucania.pdf
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PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.,
Tower 115, Pribinova 25, Bratislava
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PP-PNP-SVK-0036, Dátum schválenia: apríl 2020

pomáha chrániť deti
proti tým sérotypom
pneumokoka, ktoré
sú na Slovensku
najčastejšie.1,2,*

3

REFERENCIE: Maďarová L. et al., IX. Slovenský vakcinologický kongres (26. – 28. apríl 2018). SPC lieku Prevenar 13. Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov MZ SR, dostupné na http://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/De4

tails/15782 , navštívené 15.4.2020. Zoznam kategorizovaných liekov 1.5.2020-31.5.2020, dostupné na https://www.health.gov.sk/?zoznam-kategorizovanych-liekov, navštívené 15.4.2020.

*V rokoch 2011-2017 boli sérotypy 3 a 19A najčastejšími pôvodcami invazívnych pneumokokových ochorení na Slovensku.
SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Prevenar 13 injekčná suspenzia
Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13-valentná, adsorbovaná). Jedna 0,5 ml dávka obsahuje: pneumokokový polysacharid sérotyp 1* (2,2 μg), 3* (2,2 μg), 4* (2,2 μg), 5* (2,2 μg), 6A* (2,2 μg), 6B* (4,4 μg),
7F* (2,2 μg), 9V* (2,2 μg),14* (2,2 μg), 18C* (2,2 μg), 19A* (2,2 μg),19F* (2,2 μg), 23F* (2,2 μg). *Konjugovaný s CRM197 nosičovým proteínom, adsorbovaný na fosforečnan hlinitý. Indikácie: Aktívna imunizácia ako prevencia
invazívnych ochorení, pneumónie a akútneho otitis media spôsobených Streptococcus pneumoniae u dojčiat, detí a dospievajúcich vo veku od 6 týždňov do 17 rokov. Aktívna imunizácia ako prevencia invazívnych ochorení
a pneumónie spôsobených Streptococcus pneumoniae u dospelých vo veku od 18 rokov a starších. Dávkovanie a spôsob podávania: Vakcinačné schémy pre Prevenar 13 majú byť založené na oficiálnych odporúčaniach.
Dojčatá a deti vo veku od 6 týždňov do 5 rokov: Odporúča sa, aby deti, ktoré dostanú prvú dávku Prevenaru 13, dokončili celý očkovací program s Prevenarom 13. Dojčatá vo veku 6 týždňov - 6 mesiacov: Trojdávková základná
schéma: Odporúčaná imunizačná schéma obsahuje štyri dávky, každú po 0,5 ml. Základné dávkovanie pre dojčatá obsahuje tri dávky, prvá dávka sa obyčajne podáva v 2. mesiaci veku s intervalom minimálne 1 mesiac medzi
dávkami. Prvá dávka môže byť podaná už v 6. týždni veku. Štvrtá (posilňovacia) dávka sa odporúča medzi 11. a 15. mesiacom veku. Dvojdávková základná schéma: V prípade, že sa Prevenar 13 podáva ako súčasť bežného
očkovacieho programu dojčiat, schéma môže pozostávať z troch dávok, každá po 0,5 ml. Prvá dávka sa má podať od veku 2 mesiacov, druhá o 2 mesiace neskôr. Tretia (posilňovacia) dávka sa odporúča medzi 11. a 15.
mesiacom veku. U predčasne narodených detí odporúčaná imunizačná schéma pozostáva zo štyroch dávok po 0,5 ml. Neočkované dojčatá a deti vo veku ≥7 mesiacov: Dojčatá vo veku 7 - 11 mesiacov: Dve dávky, každá po
0,5 ml, s intervalom najmenej 1 mesiac medzi jednotlivými dávkami. Tretia dávka je odporúčaná v druhom roku života. Deti vo veku 12 -23 mesiacov: Dve dávky, každá po 0,5 ml s intervalom najmenej 2 mesiace medzi
jednotlivými dávkami. Pediatrická populácia vo veku 2 - 17 rokov: Jedna 0,5 ml dávka. Dospelí vo veku od 18 rokov a starší: Jedna jednorazová dávka. Potreba preočkovania ďalšou dávkou Prevenaru 13 nebola stanovená. Ak
sa považuje za vhodné podanie 23-valentnej pneumokokovej polysacharidovej vakcíny, bez ohľadu na predchádzajúci stav očkovania proti pneumokokom, ako prvý sa má podať Prevenar 13. Vakcína sa má podať
intramuskulárnou injekciou. U dojčiat je preferovaným miestom anterolaterálna oblasť stehna (m. vastus lateralis) alebo deltový sval hornej končatiny u detí a dospelých. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo
ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na difterický toxoid. Ako u všetkých vakcín, podanie Prevenaru 13 sa má u osôb trpiacich akútnym ťažkým horúčkovitým ochorením odložiť na neskôr. Avšak výskyt malej infekcie, akou
je nádcha, nemá byť dôvodom na odklad očkovania. Špeciálne upozornenia: Prevenar 13 sa nesmie podávať intravaskulárne. Táto vakcína sa nemá podávať ako intramuskulárna injekcia osobám s trombocytopéniou alebo
inou poruchou koagulácie krvi, u ktorých je kontraindikované intramuskulárne injekčné podanie, ale môže sa podať subkutánne, ak potenciálny prospech jednoznačne prevýši riziká. Prevenar 13 chráni len proti sérotypom
Streptococcus pneumoniae, ktoré sú obsiahnuté vo vakcíne a nechráni proti ostatným mikroorganizmom vyvolávajúcich invazívne ochorenia, pneumóniu alebo otitis media. Tak ako u každej vakcíny, Prevenar 13 nemusí
chrániť pred pneumokokovým ochorením všetky osoby, ktorým bol podaný. Špeciálne populácie: Osoby so základnými ochoreniami s náchylnosťou na invazívne pneumokokové ochorenia vrátane osôb predtým očkovaných
jednou alebo viacerými dávkami 23-valentnej pneumokokovej polysacharidovej vakcíny, môžu dostať minimálne jednu dávku vakcíny Prevenar 13. U osôb s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek obsahuje
odporúčaná imunizačná schéma štyri dávky Prevenaru 13, každú po 0,5 ml. Štvrtá (posilňovacia) dávka sa odporúča 6 mesiacov po tretej dávke. Nežiaduce účinky: Medzi najčastejšie udávanými nežiaducimi účinkami u detí
vo veku 6 týždňov až 5 rokov bola reakcia v mieste podania, horúčka, podráždenosť, znížená chuť do jedla a ospalosť a/alebo nespavosť, u pediatrickej populácie vo veku 6 až 17 rokov bola znížená chuť do jedla, podráždenosť;
erytém v mieste očkovania; zdurenie/opuch alebo bolesť/zvýšená citlivosť; ospanlivosť; nekvalitný spánok, zvýšená citlivosť v mieste očkovania (vrátane zhoršenia pohyblivosti) a u dospelých vo veku 18 rokov a starších bola
znížená chuť do jedla, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, vyrážka, zimnica, únava, erytém v mieste vpichu, zatvrdnutie/opuch a bolesť/citlivosť v mieste vpichu, obmedzenie pohybu v ramene, artralgia, myalgia. Interakcie: Dojčatá
a deti vo veku od 6 týždňov do 5 rokov: Prevenar 13 môže byť podaný súčasne s ktorýmkoľvek z nasledujúcich očkovacích antigénov podávaných buď vo forme monovalentnej alebo kombinovanej vakcíny: záškrt, tetanus,
acelulárna alebo celulárna vakcína proti čiernemu kašľu, Haemophilus influenzae typ b, inaktivovaná detská obrna, hepatitída B, meningokoková séroskupina C, osýpky, mumps, ružienka, ovčie kiahne a rotavírusová
vakcína. Prevenar 13 možno tiež podávať súčasne s konjugovanou očkovacou látkou obsahujúcou tetanový toxoid a meningokokové polysacharidové séroskupiny A, C, W a Y deťom vo veku 12 až 23 mesiacov, ktoré už boli
adekvátne imunizované Prevenarom 13. Dospelí vo veku 50 rokov a starší: Prevenar 13 sa môže podávať súčasne so sezónnou trivalentnou (TIV) a kvadrivalentnou (QIV) inaktivovanou vakcínou proti chrípke (TIV). Odlišné
injekčné vakcíny sa majú vždy podať na rôzne miesta. Predávkovanie: Nie je pravdepodobné, nakoľko je k dispozícii v naplnených injekčných striekačkách. Fertilita, gravidita a laktácia: Nie sú dostupné údaje o používaní
Prevenaru 13 u gravidných žien. Nie je známe, či sa Prevenar 13 vylučuje do materského mlieka. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlo a obsluhovať stroje: Prevenar 13 nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť
viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke. Prevenar 13 je stabilný štyri dni pri teplote do 25 °C. Na konci tejto doby sa musí Prevenar 13 použiť alebo
zlikvidovať. Tieto údaje sú určené ako pomôcka pre zdravotníckych pracovníkov v prípade dočasných teplotných zmien.
Informácia je určená pre odbornú verejnosť. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred podaním lieku sa zoznámte s úplným znením súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC).
Dátum aktualizovania skrátenej informácie o lieku: Apríl 2020
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgicko
Miestne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii: Pfizer Luxembourg SARL, o.z., tel: +421 2 3355 5500.
Upravené podľa SPC schváleného Európskou agentúrou pre lieky (EMA) 28.02.2020.
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Autodidaktický test 2/2020
Garantovaný autodidaktický test skontrolovala a jeho uverejnenie povolila doc. MUDr. Katarína Furková, CSc.

Covid-19 a nefrologické ochorenia
1. Aká je etiológia poškodenia obličiek
pri ochorení Covid-19?
a. je multifaktoriálna a rôznorodá
b. poškodenie je spôsobené ukladaním
imunokomplexov s navodením
imunitne sprostredkovanej
glomerulonefritídy
c. nie je ešte presne známa
d. poškodenie je len sekundárne pri
poruche oxygenácie obličiek
2. Ktoré tvrdenie je správne?
a. prerušovať liečbu ACEI
b. neprerušovať liečbu ACEI
c. prerušovať liečbu blokátormi ACE1
d. prerušovať liečbu imunosupresívami
3. Angiotenzín II:
a. vzniká z angiotenzinogénu pôsobením
renínu
b. vzniká z angiotenzinogénu pôsobením
enzýmu konvertujúceho angiotenzín
c. pôsobí v organizme prostredníctvom
troch receptorov, a to ACE1, ACE2
a Mac
d. väzbou na ACE2 spôsobuje
vazokonstrikciu
4. Čo už vieme o poškodení obličiek
asociovanom s ochorením Covid-19?
a. v liečbe akútnej hypertenzie pri AKI
by sa mali používať ACEI, lebo znižujú
GF a hyperkaliémiu
b. dialyzačná liečba nie je vhodná
v liečbe AKI pri Covid-19 lebo
neodstraňuje cytokíny
c. naviazanie koronavírusu na ACE2
je prvým krokom viacstupňového
procesu a serínová proteáza nie je
dôležitá
d. v liečbe akútnej hypertenzie pri AKI by
sa nemali používať ACEI, lebo znižujú
GF a hyperkaliémiu

Správne odpovede testu
z Pediatrie č. 1/2020:

1/2020

1. d

11. c

2. b

12. a

3. a

13. b

4. d

14. c

5. b

15. d

6. c

16. a

7. d

17. c

8. c

18. b

9. b

19. d

10. c

20. a

Covid-19, vplyv na kvalitu života
a psychologické aspekty
5. Najvýznamnejším obmedzením,
ktoré sa týka predovšetkým
detí a adolescentov, je v období
pandémie:
a. uzatváranie školských zariadení
b. uzatváranie nákupných centier
c. uzatváranie športových areálov
d. zrušenie kultúrnych podujatí
6. Pre aký vek dieťaťa sú typické
regresné prejavy v správaní
(napríklad cmúľanie palca, nočná
enuréza, strach z choroby, tmy,
príšer) ako reakcia na vypuknutie
infekčnej choroby?
a. starší školský vek a adolescencia
(11 – 19 rokov)
b. mladší školský vek (6 – 10 rokov)
c. predškolský vek (0 – 5 rokov)
d. pre žiadne vekové obdobie
7.

Dlhodobé zavretie škôl a pobyt
v karanténe majú vplyv na:
a. telesné zdravie detí a adolescentov
b. telesné aj duševné zdravie detí
a adolescentov
c. nemajú žiaden vplyv
d. duševné zdravie detí a adolescentov

8. Významným prediktorom rozvoja
posttraumatickej stresovej poruchy
môže byť:
a. nedostatok fyzickej aktivity
b. nedostatočná informovanosť
c. nedostatok vitamínu D
d. prehnaná informovanosť
Covid-19 a reumatické choroby
9. Patogeneticky je progresia
poškodenia pľúc do ARDS pri
ťažkom priebehu Covid-19 spojená
s upreguláciou prozápalových

cytokínov a chemokínov (syndróm
uvoľňovania cytokínov) so vzorcom
veľmi podobným sekundárnej
hemofagocytovej lymfohistiocytóze,
ktorá nie je charakterizovaná
klinickými príznakmi:
a. perzistentná horúčka
b. hyperferitinémia
c. pancytopénia
d. postihnutie gastrointestinálneho
traktu
10. U pacientov s reumatickými
chorobami v súvislosti s infekciou
Covid-19:
a. neexistuje zatiaľ presvedčivý
dôkaz o tom, že imunosuprimovaní
pacienti s reumatickými chorobami
sú náchylnejší na infekciu Covid-19,
môžeme tak predpokladať z empírie
pri iných závažnejších vírusových
ochoreniach
b. odporúča sa u nich pri infekcii
Covid-19 vždy vysadiť chronickú
terapiu
c. odporúča sa pridať do liečby NSAID
d. žiadna odpoveď nie je správna
11. Pacientov s reumatickými chorobami
v súvislosti s infekciou Covid-19:
a. nepovažujeme za rizikových
b. odporúča sa u nich pri infekcii
Covid-19 vysadiť chronickú terapiu
c. odporúča sa pridať do liečby NSAID
d. žiadna odpoveď nie je správna
12. Z liekov používaných v reumatológii
sa na liečbu pacientov s Covid-19
nepoužíval:
a. tocilizumab
b. hydroxychlorochín
c. metotrexát
d. žiadna odpoveď nie je správna

Hodnotenie testov
CME kreditmi:
91% – 100 % úspešnosť riešenia
2 kredity
80% – 90 % úspešnosť riešenia
1 kredit
menej ako 80 % úspešnosť
0 kreditov

Návratku s odpoveďami
z 2. čísla Pediatrie treba
zaslať do redakcie
najneskôr do 18. 6. 2020.
Kópia návratky nebude
akceptovaná.

PEDIATRIA

Autodidaktický test je akreditovaný
Slovenskou lekárskou komorou (SLK)
ako garantovaná celoročná vzdelávacia
aktivita. Autodidaktický test pozostáva
z minimálne 20 otázok, pričom na každú
otázku je jedna správna odpoveď.
Akceptované budú len kompletne vyplnené návratky zaslané do stanoveného
termínu (rozhoduje dátum poštovej pečiatky uvedený na obálke). Riešiť možno
ľubovoľný počet testov v rámci aktuálneho
roku. Na konci roku bude ohodnotená
úspešnosť riešenia testov, podľa ktorej
pridelí SLK príslušný počet kreditov.
V aktuálnom roku možno získať
12 kreditov.
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Covid-19 a jeho špecifiká pre detský vek
13. Aký klinický obraz môžeme očakávať
u detských pacientov s Covid-19?
a. približne 16 % pacientov je
asymptomatických, 64 % má obraz
pneumónie, zvyšných 20 % obraz
infekcie horných dýchacích ciest
b. všetci detskí pacienti majú závažný
priebeh infekcie
c. detskí pacienti sú kompletne
asymptomatickí
d. približne 50 % detských pacientov je
asymptomatických, ostatných 50 %
má pneumóniu alebo infekciu horných
dýchacích ciest
14. Aká je súčasne udávaná mortalita na
ochorenie Covid-19 v kategórii detí
od 10 do 19 rokov?
a. 0,2 %
b. 1 %
c. 0,5 %
d. 2 %

16. Ktorí pacienti sú považovaní
za rizikovú skupinu s vysokou
mortalitou na Covid-19?
a. mužské pohlavie, jedinci starší
ako 60 rokov, jedinci s chronickými
ochoreniami – kardiovaskulárne,
metabolické, nádorové ochorenia
b. ženské pohlavie, jedinci starší ako
60 rokov, jedinci s chronickými
ochoreniami – kardiovaskulárne,
metabolické, nádorové ochorenia
c. mužské pohlavie, jedinci starší ako
60 rokov, jedinci bez chronického
ochorenia
d. ženské pohlavie, novorodenci
a dojčatá, jedinci s chronickými
ochoreniami

18. RNA vírusu SARS-CoV-2 sa v plazme
infikovaných jedincov:
a. dá identifikovať
b. nedá identifikovať
c. identifikuje iba u pacientov so
závažným priebehom
d. u detí nenachádza
19. Rádioterapia:
a. na oblasť sleziny a brucha
predstavuje rizikový faktor
závažnejšieho priebehu Covid-19
u detských onkologických pacientov
b. na oblasť panvy predstavuje rizikový
faktor závažnejšieho priebehu
Covid-19 u detských onkologických
pacientov
c. neovplyvňuje priebeh Covid-19
u detských onkologických pacientov
d. na oblasť celého tela v rámci
predtransplantačnej prípravy je
rizikovým faktorom závažnejšieho
priebehu Covid-19 u detských
onkologických pacientov, iba ak ju
pacient absolvoval za posledných 6
mesiacov

Covid-19 a hematologické a onkologické
ochorenia vrátane onkologickej liečby
17. Lymfopénia, neutrofília, zvýšené
D-diméry a zvýšená hladina
laktátdehydrogenázy:
a. predikujú nepriaznivý priebeh
Covid-19 u detských onkologických
pacientov
b. predikujú priaznivý priebeh Covid-19
u detských onkologických pacientov
c. nedajú sa využiť ako prediktory
priebehu Covid-19 u detských
onkologických pacientov
d. takáto kombinácia laboratórnych
výsledkov u detských onkologických
pacientov sa nevyskytuje

15. Čo vidíme v diferenciálnom rozpočte
leukocytov u kriticky chorých
detských pacientov?
a. leukocytózu s neutrofíliou
b. leukopéniu s neutropéniou
c. leukocytózu s lymfocytózou
d. leukopéniu s lymfopéniou

20. Vylučovanie vírusu SARS-CoV-2
z tela u onkologických pacientov:
a. prebieha veľmi rýchlo
b. neprebieha, vírus doživotne perzistuje
v dýchacích cestách
c. má dvojfázový priebeh
d. môže mať protrahovaný priebeh

Kópiu návratky nie je možné zaslať. Akceptujeme iba originál.

NÁVRATKA AUTODIDAKTICKÝ TEST PEDIATRIA 2/2020
Zakrúžkujte v každej otázke jednu správnu odpoveď. Akceptované budú len kompletne vyplnené návratky s odpoveďami zaslané do
stanoveného termínu (rozhoduje dátum poštovej pečiatky uvedený na obálke). Odpovede nie je možné opravovať.
Návratku odošlite najneskôr do 18. 6. 2020 v obálke na adresu: A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava.
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Meno a priezvisko:
Adresa pracoviska:
Doručovacia adresa: (ak je iná ako adresa pracoviska)
Tel.:
e-mail:
Registračné číslo v SLK:
Dátum:
Pečiatka lekára a podpis:

170

PEDIATRIA

1/2020

#ZOSTANDOMA

Ľudský imunoglobulín (10%)
Rekombinantná ľudská hyaluronidáza

PODÁVA SA 1x MESAČNE*
*Podáva sa v 3- až 4-týždňových intervaloch na základe klinickej odpovede pacienta.

Terapeutické indikácie1
Substitučná terapia u dospelých, detí a dospievajúcich
(vo veku 0–18 rokov) v nasledujúcich prípadoch:
• Syndrómy primárnej imunodeficiencie s narušenou tvorbou protilátok.
• Hypogamaglobulinémia a opakujúce sa bakteriálne infekcie u pacientov
s chronickou lymfocytovou leukémiou (chronic lymphocytic leukaemia,
CLL), u ktorých zlyhali antibiotiká podávané ako profylaxia alebo sú
kontraindikované.
• Hypogamaglobulinémia a opakujúce sa bakteriálne infekcie u pacientov
s mnohopočetným myelómom (MM).
• Hypogamaglobulinémia u pacientov pred a po alogénnej transplantácii
hematopoetických kmeňových buniek (hematopoietic stem cell
transplantation, HSCT).

C-APROM/SK//0656 Apríl 2020

Pomôžme pacientom s imunodeficitom
prekonať pandémiu v bezpečí domova
Skrátená informácia o lieku HyQvia 100 mg/ml infúzny roztok na subkutánne použitie
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania, čo umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce účinky, nájdete v súhrne charakteristických vlastností lieku
v časti 4.8. Zloženie: HyQvia je jednotkové balenie s dvoma injekčnými liekovkami zložené z jednej injekčnej liekovky normálneho ľudského imunoglobulínu (10% imunoglobulín) a jednej injekčnej liekovky rekombinantnej ľudskej hyaluronidázy (rHuPH20). Jeden ml obsahuje: normálny ľudský imunoglobulín
100 mg. Indikácie: Substitučná terapia u dospelých, detí a dospievajúcich (vo veku 0–18 rokov) v nasledujúcich prípadoch: Syndrómy primárnej imunodeficiencie s narušenou tvorbou protilátok. Hypogamaglobulinémia a opakujúce sa bakteriálne infekcie u pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou,
u ktorých zlyhali antibiotiká podávané ako profylaxia alebo sú kontraindikované. Hypogamaglobulinémia a opakujúce sa bakteriálne infekcie u pacientov s mnohopočetným myelómom. Hypogamaglobulinémia u pacientov pred a po alogénnej transplantácii hematopoetických kmeňových buniek. Dávkovanie:
Liečba sa má začať a na počiatku sledovať pod dohľadom lekára so skúsenosťami v liečbe imunitnej nedostatočnosti. Dávka a dávkovacia schéma závisia od indikácie. Každá injekčná liekovka 10% IG sa dodáva s primeraným zodpovedajúcim množstvom rekombinantnej ľudskej hyaluronidázy. Celý obsah
injekčnej liekovky rekombinantnej ľudskej hyaluronidázy sa má podať bez ohľadu na to, či sa podáva celý obsah injekčnej liekovky 10% IG. Možno bude potrebné dávku upraviť pre každého pacienta individuálne, podľa farmakokinetickej a klinickej odpovede. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo
na ktorúkoľvek z pomocných látok. Precitlivenosť na ľudské imunoglobulíny, najmä vo veľmi zriedkavých prípadoch deficitu IgA, keď má pacient protilátky proti IgA. Systémová precitlivenosť na hyaluronidázu alebo rekombinantnú ľudskú hyaluronidázu. HyQvia sa nesmie podávať intravenózne. Osobitné
upozornenia: Odporúčaná rýchlosť infúzie sa musí dodržať. Pacientov treba dôsledne sledovať a starostlivo pozorovať, či na začiatku liečby nedochádza k nežiaducim reakciám. Rekombinantná ľudská hyaluronidáza obsahuje 0,16 mmol (3,68 mg) sodíka na ml, s maximálnou dennou dávkou asi 120 mg. Toto
sa musí vziať do úvahy pri pacientoch s diétou s kontrolovaným príjmom sodíka. Interakcie: Vakcíny so živými oslabenými vírusmi: Podávanie imunoglobulínov môže po dobu najmenej 6 týždňov a až 3 mesiacov znižovať účinnosť vakcín so živými oslabenými vírusmi ako sú vakcíny proti osýpkam, rubeole,
mumpsu a ovčím kiahniam. Pred očkovaním vakcínou, ktorá obsahuje živé oslabené vírusy, musia uplynúť 3 mesiace od podania tohto lieku. V prípade vakcíny proti osýpkam môže toto zníženie účinnosti pretrvávať až 1 rok. U pacientov očkovaných proti osýpkam sa musí preto kontrolovať hladina protilátok.
Nežiaduce účinky: najčastejšími hlásenými nežiaducimi reakciami lieku HyQvia, boli lokálne reakcie. Najčastejšie hlásenými systémovými nežiaducimi reakciami boli bolesť hlavy, únava a horúčka. Väčšina týchto nežiaducich reakcií bola mierna až stredne závažná. Normálny ľudský imunoglobulín: príležitostne
sa môžu vyskytnúť nežiaduce reakcie ako sú triaška, bolesť hlavy, závrat, horúčka, vracanie, alergické reakcie, nevoľnosť, artralgia, nízky krvný tlak a stredne závažná bolesť krížovej chrbtice. Zriedkavo môžu normálne ľudské imunoglobulíny spôsobiť náhly pokles krvného tlaku a v ojedinelých prípadoch
anafylaktický šok a to aj v prípadoch, keď pacient pri predošlom podaní žiadne známky precitlivenosti nemal. Pri normálnom ľudskom imunoglobulíne boli pozorované prípady prechodnej aseptickej meningitídy, prechodné hemolytické reakcie, zvýšenie hladiny sérového kreatinínu a/alebo akútne zlyhanie obličiek.
Tromboembolické reakcie ako infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, pľúcna embólia a hlboká žilová trombóza boli zriedkavo pozorované pri IV a SC podaní gamaglobulínových prípravkov. Lokálne reakcie v mieste infúzie: opuch, bolestivosť, začervenanie, zatvrdnutie, teplo v tomto mieste, lokálna bolesť,
svrbenie, modriny a vyrážka. Nasledujúce ďalšie nežiaduce reakcie boli hlásené pre subkutánne podávané imunoglobulínové lieky celkovo a sú uvádzané podľa tried systémových orgánov MedDRA a prednostných termínov v poradí závažnosti: poruchy imunitného systému: reakcie precitlivenosti; poruchy
nervového systému: parestézia, tremor; poruchy srdca a srdcovej činnosti: tachykardia; poruchy ciev: návaly, bledosť, pocit chladu v periférnych častiach tela; poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: dyspnoe; poruchy gastrointestinálneho traktu: parestézia úst; poruchy kože a podkožného tkaniva:
opuch tváre, urtikária, alergická dermatitída, hyperhidróza, svrbenie; poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva: bolesť chrbta, stuhnutosť svalov a kostí; celkové poruchy a reakcie v mieste podania: bolesť hrudníka, pocit tepla. Rekombinantná ľudská hyaluronidáza: najčastejšími nežiaducimi
reakciami hlásenými po uvedení rekombinantnej ľudskej hyaluronidázy na trh v podobných formách a podávanej subkutánne kvôli disperzii a absorpcii subkutánne podávaných tekutín alebo liekov, boli mierne lokálne reakcie v mieste vpichu, napr. erytém a bolesť. Opuch bol hlásený najčastejšie v súvislosti s
podávaním veľkoobjemových subkutánnych tekutín. Balenie: Normálny ľudský imunoglobulín (10% IG): 25, 50, 100, 200 alebo 300 ml roztoku v injekčnej liekovke. Rekombinantná ľudská hyaluronidáza (rHuPH20) 1,25, 2,5, 5, 10 alebo 15 ml roztoku v injekčnej liekovke. Dátum revízie: Podrobné informácie o
tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/. Registračné čísla a držiteľ rozhodnutia o registrácii: EU/1/13/840/001, EU/1/13/840/002, EU/1/13/840/003, EU/1/13/840/004, EU/1/13/840/005. Baxalta Innovations GmbH, Industriestrasse 67, A
1221 Viedeň, Rakúsko. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Pred predpísaním lieku si prosím prečítajte úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum vypracovania reklamy: apríl 2020. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek
vedľajší účinok môžete ho nahlásiť držiteľovi registrácie na drugsafety@shire.com a zároveň aj na neziaduce.ucinky@sukl.sk. Na podávanie hlásení podozrenia na nežiaduci účinok lieku slúži portal.sukl.sk/eskadra.

Literatúra:

1. HyQvia Summary of Product Characteristics Júl 2018.

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Plynárenská 7B, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 20 60 26 00, Fax: +421 2 20 60 26 02, E-mail: info-sk@takeda.com

Riešenia
pre lepší život
s alergiou

Zastúpenie v SR: ALK Slovakia s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava,
tel: 02/54650371, e-mail: admin.alkslovakia@alk.net
Dátum spracovania textu: September 2019
Kód: V01AA-10092019-9

