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Zavedení molekulár-
ně-biologické  
diagnostiky viru 
chřipky A(H1N1) 
v Pardubickém kraji

F. Štumr, E. Soudková, I. Šťastná, 
S. Fabiánová

V březnu r. 2009 se v Mexiku a USA objevilo virové 
onemocnění  označované  posléze  jako  mexická  či 
prasečí chřipka. Přibližně o měsíc později potvrzuje 
CDC (Centres for Disease Control and Prevention, 
USA) jako původce tohoto onemocnění virus prase-
čí chřipky A(H1N1). Tento virus se liší od původců 
běžných chřipkových onemocnění, naopak je blízký 
původci  tzv. Španělské chřipky,  jež byl původcem 
pandemie ve 20. letech minulého století. Na konci 
dubna  2009  WHO  evidovala  přítomnost  prasečí 
chřipky  v 9  zemích,  o 8  týdnů  později  již  ve  120 
zemích (Fukuda).  Rovněž na konci dubna zveřejnila 
WHO protokol pro detekci viru metodou real-time 
PCR (WHO/CDC). Ve stejnou dobu v 18. kalendář-
ním týdnu (od 27. 4. 2009) zahájila dignostiku viru 
A(H1N1)  v ČR  Národní  referenční  laboratoř  pro 
chřipku (NRL) ve Státním zdravotním ústavu v Pra-
ze (Jiřincová).  Ve 22. kalendářním týdnu (od 25. 5. 
2010)  zahájil  tuto  diagnostiku  pro  oblast  Moravy 
také Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (Mrázek). 

Hlavní hygienik ČR vyzval  svým dopisem ze dne 
12. 8. 2009 prostřednictvím krajských hygienických 
stanic specializovaná pracoviště v krajích k zavedení 
uvedené laboratorní diagnostiky. Podmínkami k za-
řazení do registru těchto pracovišť bylo rutinní pou-
žívání techniky real-time PCR, potřebné přístrojové 
a personální vybavení a účast v systému externího 
hodnocení kvality. Seznam – registr vybraných pra-
covišť pak hlavní hygienik oznámil svým dopisem 
dne 29. 9. 2009 opět prostřednictvím krajských hy-
gienických stanic. Naše pracoviště, které je součástí 
Oddělení klinické biochemie a diagnostiky (OKBD) 
Pardubické krajské nemocnice a.s. (PKN), dostalo 
pověření k provádění této laboratorní diagnostiky 
pro Pardubický kraj. 

Dne  6.  10.  2009  naše  pracoviště  informovalo  ve-
dení PKN o plánu na zavedení diagnostiky prasečí 
chřipky.

Přestože jsme pověření k provádění této diagnostiky 
obdrželi až začátkem října 2009, určité přípravy jsme 
s ohledem na výše uvedené skutečnosti prováděli 

přibližně již od června 2009. Především se jednalo 
o  získání  informací  o preanalytické  fázi  (odběry) 
a použitelných  diagnostických  soupravách.  Syste-
maticky  jsme  vyhledávali  potřebné  informace  na 
webu, konzultovali s kolegy dalších laboratoří. Velice 
rádi  jsme ještě v září 2009 využili pozvání kolegů 
laboratoře VIDIA Diagnostika na interní seminář 
o prasečí  chřipce,  jehož  programem  bylo  sdělení 
MUDr. Havlíčkové, vedoucí NRL pro chřipku. 
Měsíc říjen byl ve znamení verifikace laboratorního 
stanovení a detailních příprav. Zde nás čekalo:
l  doplnění metody detekce viru chřipky A(H1N1) 

na žádanky
l  sestavení návodu k odběru vzorků z nasofaryn-

gu a pokynů k odběru vzorků krve pro pozdější 
konfirmaci a stanovení protilátek

l  distribuce žádanek, tištěných informací a odbě-
rových zkumavek na předpokládaná indikující 
pracoviště  v  rámci  PKN  a dalších  nemocnic 
Pardubického kraje

l  zajištění dopravy vzorků ke konfirmaci do NRL 
pro chřipku atd.

Vlastní rutinní diagnostiku jsme zahájili 4. 11. 2009 
příjmem prvního vzorku a provedením detekce viru 
A(H1N1).  Analýzu  jsme  prováděli  jednou  denně 
v pozdějších  odpoledních  hodinách.  Vzorky  byly 
přijímány na OKBD 24 hodin denně. Nejčastěji ve 13 
hodin byly vzorky převzaty ke zpracování. Výsledky 
jsme obvykle byli schopni telefonicky sdělit indiku-
jícím pracovištím mezi 16. a 17. hodinou.
Vzhledem  k okolnostem  jsme  hned  od  počátku 
předpokládali potřebu provádět tuto detekci i o ví-
kendech a o svátcích a zavedli jsme proto potřebné 
pohotovostní příslužby, které trvají dosud (6. kalen-
dářní týden 2010). 
K odběrům vzorků – výtěrům z nasofaryngu jsme 
vybrali osvědčený systém REMEL M4RT® (dodavatel 
ROCHE  Diagnostics),  kterým  jsme  předzásobili 
vybraná pracoviště. Z některých pracovišť jsme pak 
v průběhu času dostávali vzorky odebrané i do jiných 
systémů, tato skutečnost se ale s velkou pravděpo-
dobností neprojevila na kvalitě výsledků.
Izolaci nukleových kyselin jsme standardně prová-
děli  automatickým  přístrojem  Magna  Pure  Com-
pact  (ROCHE,  USA)  s použitím  souprav  Magna 
Pure Compact Nucleic Acid Isolation Kit I (kat.č. 
03 730 964 001, Roche, USA). Na doporučení výrob-
ce jsme používali program k izolaci veškeré nukleové 
kyseliny TOTAL_NA_Plasma, objem vzorku 400 µl, 
eluční objem 100 µl. Současná izolace až 8 vzorků 
najednou trvá pouze 29 minut.
Vlastní  analýzu  jsme  prováděli  na  přístroji  Light 
Cycler I (ROCHE) a skládá se z těchto detekcí:
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l  identifikace viru chřipky A (M2)
l  identifikace  subtypu  A(H1N1)  (hemaglutinin 

HA 1)
l  identifikace  vnitřní  kontroly  (lidské  DNA) 

k ověření správnosti odběru,  izolace NA, am-
plifikace a detekce.

K  tomu  účelu  používáme  diagnostické  soupravy 
ROCHE,  které  získaly  autorizaci  FDA  (Food  and 
Drug Administration, USA) v listopadu 2009:
l  RNA Virus Master (kat.č. 05 619 416 001)
l  Influenza  A/H1N1  Detection  Set  (kat.č. 

05 977 207 001).

Výsledky:
Od 4. 11. 2009 do 7. 2. 2010 bylo provedeno celkem 
233 detekcí A(H1N1). Z toho bylo 107 pozitivních, 
tj. 45,9 %. Ve 3 případech byla prokázána přítomnost 
pouze viru sezónní chřipky A, nikoliv prasečí chřip-
ky. Naprostá většina indikací byla z PKN. Celkem 29 
detekcí bylo provedeno o víkendech a svátcích. Ve 
většině případů jsme byli schopni nahlásit výsledky 
detekce  indikujícím  pracovištím  do  24  hodin  od 
obdržení  požadavku.  Všechny  provedené  detekce 
vnitřní kontroly vyšly pozitivní. Ke konfirmaci do 
NRL pro chřipku jsme odeslali celkem 8 vzorků, ve 
všech  případech  byly  výsledky  shodné.  Souhrnné 
výsledky a časový průběh jsou uvedeny v grafu.

Závěr: 
Byl popsán  postup  zavedení  speciální  laboratorní 
diagnostiky aplikovaný v  regionální  laboratoři po 
objevu  nového  virového  onemocnění  –  prasečí 
chřipky. Z pohledu autorů jde o modelovou situaci 
s následujícími atributy:
l  zcela nové onemocnění
l  nelze vyloučit epidemii až pandemii
l  předpoklad těžkého průběhu onemocnění u ně-

kterých skupin pacientů  

l  nelze vyloučit velké ekonomické ztráty 
l  významnou roli sehraje pravděpodobně rychle 

zavedená speciální laboratorní diagnostika.
Protože se v budoucnu tato situace může opakovat, 
je třeba si pro lepší připravenost vhodným způso-
bem dobře zaznamenat co nejvíce faktů, poznatků, 
hodnocení a odhalených chyb. 
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