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Původce, epidemiologie

► virové onemocnění postihující nervový systém

► původcem  je RNA virus z čeledi Flaviviridae  - 3 subtypy viru označované 
jako evropský, sibiřský a dálně-východní subtyp.

► vyskytuje se v rozsáhlém pásu sahajícím od střední Evropy až po oblast 
Dálného východu

► typický nejen endemický výskyt, ale i ohnisková lokalizace

► sezónní výskyt

► přirozeným rezervoárem viru v přírodě jsou drobní savci, především hlodavci, 
větší savci stejně jako člověk náhodným hostitelem

► přenos prostřednictvím vektoru – klíště Ixodes ricinus (arboviróza) nebo 
mateřským mlékem infikovaných zvířat

► infikovanost klíšťat dosahuje v Evropě od 0,5 do 5 % v závislosti na 
geografickém výskytu a ročním období. 



Cirkulace viru v přírodě



► Incidence onemocnění

► Celosvětový výskyt KE dosahuje v absolutních počtech cca 10–12 tisíc hlášených 
případů ročně. V letech 1991–2010 bylo hlášeno v Evropě a Rusku téměř 170 tisíc 
případů KE, z toho 35 % případů v Evropě. 

► Každý rok je v evropských zemích hlášeno necelých tři tisíce nemocných.

► Prvenství v počtu hlášených případů Rusko (2008 / 3140 případů , 2018 /1692 
případů)

► Česká republika zaujímá statisticky 2. místo v žebříčku – každoročně 500-700 
případů ( 2016/565, 2017/675, 2018/712 )

► mezi další země s vyšším počtem případů patří Německo, Švédsko, Litva, 
Švýcarsko ……… Slovenská republika 2018/150



Patogeneze
► Vstupní branou infekce je kůže v místě sání klíštěte. 

► lokální pomnožení viru, lymfatickými cestami a následně cestou 
ductus thoracicus dochází k virémii -> retikuloendoteliárního systému 
(sleziny, jater a kostní dřeně),další replikaci tzv. viremická fáze 
průnik -> do CNS

► mechanismus průniku viru přes hematoencefalickou bariéru však není 
doposud zcela objasněn (Uvažuje se o několika možnostech, ať už je to neuronální 
transport přes periferní nervy, pasivní transport prostřednictvím endoteliálních buněk mozkových 
kapilár a následnou transcytózou či prostřednictvím infekce nervi olfactorii)

► k poškození nervové tkáně zřejmě dochází kombinací přímého 
cytotoxického účinku viru a navozením imunopatologické odpovědi 
organismu, jenž vede k dalšímu poškození cílových buněk. Destrukce 
neuronů tak nastává nejen prostřednictvím apoptózy, ale i nekrózy.



Klinický průběh

► Většina nákaz subklinicky či asymptomaticky (u evropského subtypu viru se 
odhaduje, že takto probíhá více než 70 %

► Charakteristický dvoufázový průběh u nákazy evropským subtypem u více než 
dvou třetin nemocných.

► ID nejčastěji 7–14 dnů od přisátí klíštěte, přičemž maximálně dosahuje 2-28 
dnů ( nákaza alimentární cestou již i za 4–6 dnů od pozření infikované 
potraviny)

► I.fáze……. „virosis“ 2-7 dnů

období přechodného zlepšení…… nejčastěji do 7 dnů (2-10 dnů) 

II.fáze…..vlastní replikaci viru v centrální nervové tkáni



► Dle neurologické symptomatologie rozlišujeme tři základní projevy 
onemocnění:

► Meningitidu ( u evropského typu cca 50 % nemocných)

► Meningoencefalitidu (40 %)

► Meningoencefalomyelitidu ( 10 %)

► rozvoj chabých končetinových paréz, jejichž vzniku často předchází 
výrazná bolest v postižené končetině

► na rozdíl od poliomyelitis  může dojít k rozvoji paréz i 5-10 dnů od 
odeznění horečnatých projevů

► postižení brachiálního plexu je nejčastější

► u evropského subtypu dochází k rozvoji paretických komplikací u 2-10 
% případů, v případě ostatních subtypů pak u 10-25 %.



► při postižení mozkového kmene vyžaduje péče o pacienta pobyt na jednotce 
intenzivní péče a průběh onemocnění je mnohdy fatální

► Smrtnost onemocnění je u evropského typu udávána okolo 1-2 %, u sibiřského 
1–3 % a dálně východního až 20 %.2,43–47

► Především u evropského subtypu platí, že s věkem narůstá riziko těžkého 
průběhu onemocnění, vzniku komplikací a trvalých následků 
► Zejména v předškolním věku probíhá onemocnění mírnější formou. Neurologické 

komplikace se v dětském věku vyskytují u přibližně 2 % nemocných dětí (u dospělých až 
40 %).

► Chronický průběh onemocnění je zaznamenáván u sibiřského a dálně-
východního subtypu viru ( cca 2% -charakteristicky Korzhevnikoffova 
epilepsie, dále progresivní muskulární atrofií, progresivní neuritidou 
brachiální plexu či parkinsonský syndrom)

► Postencefalitický syndrom je pozorován u více než třetiny nemocných 
(některé zdroje dokonce uvádějí i více než 50 %) a výrazně ovlivňuje 
následnou kvalitu života po odeznění akutního onemocnění



Diagnostika a terapie

► klinický průběh

► vyšetření likvoru - pleocytózy v likvoru (desítky až stovky buněk), v úvodu 
většinou s převahou polynukleárů (60–70 %), CB může být lehce elevována

► přítomnost specifických imunoglobulinů třídy IgM a IgG v séru je 
prokazatelná až při nástupu druhé fáze onemocnění

► terapie pouze symptomatická bez možnosti kauzální léčby



Paretické komplikace na KICH FN Brno

► Soubor pacientů hospitalizovaných na KICH v letech 2009 – 2014 a 2016 – 2019

► Celkem 362 pacientů

► Celkový počet paretických komplikací u 46 pacientů

► Paretické komplikace v podobě chabých paréz u celkem 30 pacientů (4 ženy, 
26 mužů )

► plexus brachialis 26 pacientů, plexus lumbalis 4 pacienti

► 9 pacientů zemřelo ( smrtnost 2,5 %, muži 7, ženy 2)



Typy paréz počet

Plexus brachialis 26

Plexus lumbalis 4

Hemiparéza 4

Triparéza 2

Kvadruparéza 6

Paraparéza 2

Hlavové nervy n. VII 2

n. VIII 7

Kombinované 7

Formy paretického postižení u sledovaného souboru



pravostranný levostranný bilaterální

Plexus 
brachialis

13 7 6

Plexus 
lumbalis

2 1 1

Postižení plexů u sledovaného souboru



délka trvání parézy Počet případů

< 1 měsíce 3

< 6 měsícu 6

6 – 12 měsíců 3

> 12 měsíců 10

nepřišli 4

plánovaná kontrola 4

Vývoj postižení plexů v čase



Závěr

► 8,3 % pacientů mělo komplikace v podobě chabých paréz ( 12,7% v případě 
všech paretických komplikací)

► obdobné závěry udávají i jiní autoři  - Czupryna (2011) 9 %, Kaiser (2002) 
15 % a Smíšková (2010) 15 %
► Czupryna P, Moniuszko A, Pancewicz SA, Grygorczuk S, Kondrusik M, Zajkowska J. Tick-borne encephalitis in 

Poland in years 1993-2008--epidemiology and clinical presentation. A retrospective study of 687 patients. Eur J 
Neurol Off J Eur Fed Neurol Soc. 2011;18(5):673-679. doi:10.1111/j.1468-1331.2010.03278

► Kaiser R. Tick-borne encephalitis (TBE) in Germany and clinical course of the disease. Int J Med Microbiol IJMM. 
2002;291 Suppl 33:58-61

► Smíšková D, Polívková S, Blechová Z, Marešová V. Klíšťová meningoencefalitida, klinický průběh a komplikace. 
Vakcinologie. 2010;4(3):106-109



Závěr

► U třetiny pacientů s postižením plexů přetrvávaly obtíže v různé intenzitě i 
po roce od dimise ( od těžké parézy, po sníženou sílu) – o trvalých 
reziduálních následcích můžeme tedy hovořit  u 2,8 % pacientů ze 
sledovaného souboru

► Autoři Mickiene (2002), Kaiser (1999) a Günther (1997) ve svých 
realizovaných studiích uvádějí trvalé residuální parézy u 3–7 % 
respondentů, což potvrzují i naše výsledky.
► Mickiene A, Laiskonis A, Günther G, Vene S, Lundkvist A, Lindquist L. Tickborne encephalitis in an area of high 

endemicity in lithuania: disease severity and long-term prognosis. Clin Infect Dis Off Publ Infect Dis Soc Am. 
2002;35(6):650-658. doi:10.1086/342059. Accessed August 18, 2013

► Kaiser R. The clinical and epidemiological profile of tick-borne encephalitis in southern Germany 1994-98: a 
prospective study of 656 patients. Brain J Neurol. 1999;122 ( Pt 11):2067-2078

► Günther G, Haglund M, Lindquist L, Forsgren M, Sköldenberg B. Tick-bone encephalitis in Sweden in relation to 
aseptic meningo-encephalitis of other etiology: a prospective study of clinical course and outcome. J Neurol. 
1997;244(4):230-238



Závěr

► preventabilní onemocnění!

► u nás k dispozici dvě vakcíny: FSME-Immun (vakcinační izolát Neudörfl) , Encepur 

( vakcinační izolát Karlsruhe), plně kompatibilní při výpadku v distribuci

► vysoká účinnost, bezpečnost vakcín

► promeškané očkování nemusí být důvodem k opětovnému zahájení základního 
očkovacího schématu : Doporučený postup České vakcinologické společnosti pro 
prevenci a očkování proti klíšťové encefalitidě 
https://www.infekce.cz/dopmekvak16.htm


