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33- letá pacientka odeslána do imunologické ambu-
lance k vyjádření, zda možno provést očkování proti 
papillomavirům vzhledem k poměrně rychlému 
rozvoji dysplastický změn (během 1 roku) v oblasti 
děložního čípku s nutností provedení časné koni-
zace. Již při vstupní anamnéze se jednalo o velmi 
zajímavou pacientku z imunologického pohledu.
 V osobní anamnéze v dětském věku alergická 
rhinitida (IgE-mediovaná reakce) na inhalační 
alergeny roztočů, pyly stromů a trav, v dospělém 
věku již bez klinického korelátu. Stav po prodělaném 
syndromu infekční mononukleózy EBV etiologie, 
otřes mozku s frakturou lebky. Povinné a nepovinné 
očkování v dětství a dospělosti bez komplikací, na 
zvýšený počet infektů nebo zánětů v průběhu života 
netrpěla. Doposud bez trvalé medikace, z alergické 
diatézy dle záznamů z pediatrické karty vs. hyper-
senzitivní poléková reakce na antibiotika PNC řady. 
Z gynekologické anamnézy 3x gestace (z toho 1x 
missed abortion, 1x přerušení ze zdravotní indikace 
pro sakrální teratom plodu, 1x úspěšná gravidita). 
Z operací 2x curretage dutiny děložní, stav po koni-
zaci děložního čípku, císařský řez pro nepostupující 
porod, stav po adenotomii. Jedná se o nekuřačku, 
pracující v administrativě. Z rodinné anamnézy - 
u otce chronická ischemická choroba srdeční, stav 
po infarktu myokardu, fokální epilepsie. U matky 
thyreopatie. Sourozenci a dítě jsou zdraví.
Pro sakrální teratom plodu absolvovala genetické 
vyšetření s nálezem nosičky Robertsonské translo-
kace 21, 22 a trombofilní mutace faktoru V (Leiden) 
v heterozygotní konstituci, doposud bez projevů 
tromboembolické nemoci.
 Cca 1,5 rokem před návštěvou imunologické ambu-
lance pacientka prodělávala měsíc flu like syndrom 
(intermitentně zvýšené teploty, bolesti svalů a kolen, 
únava, při nádechu kašel). Cestou praktického lékaře 
provedeny základní laboratorní testy. Pro nález sus-
pektní hematoblastózy v krevním obraze (relativní 0,78 
i absolutní lymfocytóza 6,55x 10^9/L, mikroskopicky 
popisovány reaktivní a atypické lymfocyty, plazmatické 
reakce, ojediněle mladší formy lymfocytů) doporučeno 
hematologické vyšetření. V koagulační testech patrná 
aktivace hemokoagulace (D-dimer 2,35 mg/mL FEU 
při normě do 0,5 mg/mL; hladina fibrinogenu v nor-
mě). Vzhledem k suchému dráždivému kašli a poziti-
vitě D-dimérů praktickým lékařem indikováno interní 
vyšetření k vyloučení tromboembolické nemoci, jež při 
CT angiografii nepotvrzena. 

Vstupní patologické laboratorní testy v rámci 
hematologického vyšetření (2018) - v hemogramu 
lymfocytóza 70 % s relativní neutropénií 20 %, abso-
lutně 5,89 10*9/L, mikroskopicky patrné reaktivní 
a atypické formy lymfocytů s plazmatickou reakcí 
a ojediněle mladší formy lymfocytů. V bioche-
mických testech mírná elevace transamináz ALT 
1,07µkat/L při normě do 0,78µkat/L, AST 0,82µkat/L 
při normě do  0,72µkat/L a LDH 6,04µkat/L při 
normě do 3,6µkat/L. Beta2mikroglobulin mírně 
zvýšený 3,84mg/L při normě do 2,4mg/L tak jako 
sedimentace erytrocytů 20 za první hodinu při nor-
mě do 12, vysoká hladina IgM 6,0g/L při normě do 
2,42g/L. V infekční serologických testech Chlamydia 
pneumoniae s negativním nálezem, EBV s anamne-
stickými protilátkami, Mycoplazma pneumoniae 
s obrazem suspektní aktivní infekcí, Chlamydia 
trachomatis s hraničním nálezem, Borrelia pozi-
tivní ELISA (IgM pozitivní, IgG negativní) testem 
včetně konfirmace WB metodou (pozitivní antigeny 
OspC Bg, p39, p41 ve třídě IgM; IgG negativní), 
CMV obraz suspektní aktivní infekce, HSV obraz 
suspektní aktivní infekce. 

Hematologem doplněno vyšetření periferní krve 
průtokovou cytometrií (FACS), jež neprokázalo 
hematoblastózu, elektroforetické vyšetření séra bíl-
kovin bez nálezu paraproteinu. Serologie na syfilis, 
HIV, HBV negativní, toxoplazmóza s anamnes-
tickými protilátkami. V kontrolním hemogramu  
od prvního odběru přetrvávala nadále významná 
lymfocytóza (relativně 77 %, absolutně 8,99 10*9/L 
se stejným mikroskopickým nálezem). V koagulač-
ních testech trvala elevace D-dimérů! 

Nález uzavírán jako sekundární lymfocytóza při 
akutní borreliové infekci a kaskádovité reakti-
vaci herpetických virů dle serologických nálezů 
s hyperkoagulačním stavem při mutaci faktoru 
V Leiden v heterozygotní konstituci. Doporučeny 
ATB tetracyklinové řady (Doxybene 200mg/den 
na 20 dní) s nízkomolekulární terapií v preven-
tivní dávce.

Při hematologické kontrole v odstupu 1 měsíce 
v hemogramu přetrvávala lymfocytóza již s patrným 
poklesem (relativně 64 %, absolutně 2,45 10*9/L 
při mírné leukopénii 3,9 10*9/L), hemokoagulace 
bez známek aktivace, základní biochemické testy 
bez patrných odchylek, hladina celkového IgM 
s poklesem na 3,62 g/L při normě do 2,42 g/L. 
V serologických testech přetrvával obraz subakutní 
CMV infekce, suspektní reaktivace HSV, EBV- ana-
mnestické protilátky, jako mycoplazma pneumoniae 
a chlamydia trachomatis, u chlamydia pneumoniae 
protilátky neprokázány. 
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Anamnesticky klíště nebylo, erytema chronicum 
migrans nepřítomno.

Při pravidelné gynekologické kontrole patrné 
významné dysplastické změny v oblasti děložního 
čípku, jež před rokem nebyly přítomny, indikována 
k provedení časné konizace.

Při vstupním imunologickém vyšetření pacientka 
bez symptomů, ve fyzikálním obraze normální nález. 
V imunologických laboratorních testech: markery 
zánětu nízké (FW, CRP, S-AA, složky komplementu), 
bez komplementopatie. Elektroforetické vyšetření 
séra bez průkazu paraproteinu, v hemogramu mírná 
leukopénie, v differenciálu mikroskopicky normální 
nález včetně zastoupení jednotlivých populací. 
ASLO (antistreptolysinový titr) nezvýšené, hladina 
vitaminu D v normě. Orgánově specifické a nespe-
cifické autoprotilátky (ANA screen, ENA typizace, 
ANCA, RF) negativní až na hraniční pozitivitu ANA 
IgG IF do titru 1:80 při negativní ENA typizaci, jedná 
se o nespecifický nález. V buněčné složce mírně 
zvýšené cytotoxické T lymfocyty (CD3+ CD8+) 
při snížení B-lymfocytů CD19+ (s normální hla-
dinou imunoglobulinů v séru). Z intracelulárních 
cytokinů zvýšená produkce Th1 profilu, tj.  TNFa 
82,5 % (45,2-68,5 %) a INFg 50 % ( 17,4- 37,9 %). 
V serologických testech HSV 1, 2, mírně zvýšená 
hladina komplementfixačních protilátek, anamne-
stické protilátky proti HSV-1, PCR HSV 1 a HSV2 
negativní; CMV pozitivita protilátek ve třídě IgM 
i IgG, přítomny vysokoavidní protilátky ve třídě IgG, 
PCR CMV v plazmě negativní, v moči pozitivní; 
HHV-6 a HHV-8 anamnestické protilátky, u HHV-6 
vs. nespecifická pozitivita ve třídě IgM; anti-Borrelie 
IgM a IgG CLiA metodou negativní, PCR Borrelie 
v plazmě negativní; PCR EBV v plazmě negativní.

Závěr: anamnesticky stav po vs. virovém infekč-
ním onemocnění charakteru flu like syndromu 
s polyklonální aktivací imunitního systému s tvor-
bou heterofilních protilátek a významnou aktivací 
hemokoagulace při vs. endotelové dysfunkci. Otáz-
kou je, zda se primárně nejednalo o primo-infekci 
CMV s následnou falešnou serologickou pozitivitou 
v panelu herpetických virů a se zkříženou serologic-
kou pozitivitou u Borrelie. V recentních laborator-
ních testech přetrvává obraz aktivace imunitního 

systému v antivirové obraně (tj. zvýšená hladina 
CD3+/CD8+, zvýšená produkce prozánětlivých Th1 
i. c. cytokinů, snížení cirkulující imunokomplexy). 
Doporučení: vzhledem k přetrvávající aktivaci imu-
nitního systému vhodné odložit očkování proti HPV. 
Vhodná terapie Isoprinosinem (jedná se o syntetický 
purinový derivát, který se skládá z inosinu a esteru 
kyseliny para-acetaminobenzoové. Tato molekula 
se vyznačuje výraznou protivirovou a imunosti-
mulační aktivitou. Zvyšuje buněčnou imunitní 
odpověď stimulací diferenciace lymfocytů T na 
výkonné cytotoxické nebo aktivované pomahačské 
lymfocyty. Zvyšuje rovněž aktivitu NK buněk a mak-
rofágů a stupňuje produkci interferonu gama. Jeho 
protivirový efekt se projevuje potlačením syntézy 
virové RNA v napadených buňkách. Isoprinosine 
tak patří mezi molekuly s širokým imunomodulač-
ním efektem).
Očkování proti HPV je prvním protinádorovým 
očkováním. Cílem je protekce vůči rozvoji perzis-
tentní infekci, vzniku prekanceróz a cervikálního 
karcinomu. Naproti tomu cervikální screening je 
specifikován vyhledáváním a léčbou prekanceróz, 
které již vznikly následkem infekce HPV. Tyto dva 
přístupy nejdou proti sobě, naopak se doplňují 
a je výhodné je kombinovat. Očkování pravidelný 
cervikální screening nenahrazuje a po vakcinaci je 
nutné v pravidelných kontrolách pokračovat, neboť 
očkování není 100 % účinné vůči všem onkogenním 
HPV typům rovněž neposkytuje již přítomné infekci 
HPV a již se rozvíjejícím se prekancerózám. Vakcíny 
po intramuskulární aplikaci jsou schopny vyvolat 
imunitní odpověď spojenou s produkcí vysokých 
hladin neutralizačních protilátek v séru a paměťo-
vých buněk. Tyto protilátky následně přecházejí 
do cervikovaginálního sekretu, kde ke místo jejich 
působení. V případě výskytu infekce HPV protilátky 
virus neutralizují a brání infekci bazálních buněk 
cervikálního epitelu. Protektivní účinnost závisí na 
kvantitě a kvalitě protilátek. Byla prokázána kore-
lace vysokých hladin sérových protilátek s vysokou 
hladinou protilátek v cervikovaginálním sekretu. 
Vakcíny jsou určeny pouze k prevenci, nemají 
žádný vliv na přítomnou infekci HPV, již existující 
prekancerózy nebo karcinomy. Vakcíny nemají 
terapeutický efekt.


