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Ochrana pri „bežných“ sezónnych koronavírusoch je krátkodobá a trvá asi 6 – 36 mesiacov
1–4
. Hoci pamäťové B- a T-lymfocyty (protilátková resp. bunková imunita) sa vyskytujú
u osôb po prekonaní SARS a MERS relatívne dlho (3 - 17 rokov), avidita indukovaných
protilátok je v porovnaní s inými vírusovými infekciami nižšia5-7.
Reinfekcia nie je pre sezónne koronavírusy nezvyčajná, práve naopak. Počas 18-mesačného
sledovania sa potvrdila u takmer 7 % pravidelne testovaných osôb8. Charakter a intenzita
príznakov sú determinované geneticky a rozdiel v závažnosti nebol medzi dvoma atakmi
významný8.
Americká CDC (Centers for Disease Control) definuje reinfekciu SARS-CoV-2
v závislosti od intenzity príznakov9. Pri bezpríznakovej opakovanej RT-PCR pozitivite sa
vyžaduje odstup od prvej detekcie vírusovej RNA minimálne 90 dní, v prípade klinických
príznakov stačí minimálne 45 dní. Vírusová nálož musí byť stredná až vysoká t.j. Ct (cycle
treshold) < 33 resp. ekvivalentná hodnota. Súčasne musia byť oba izoláty dostatočne
geneticky odlišné (rôzne vírusové línie resp. aspoň 2 odlišné bázy na každý mesiac trvania
medziobdobia t.j. za 3 mesiace min. 6 zmenených báz).
K hlavným príčinam reinfekcií patrí 10:
a) fyziologický pokles neutralizačných protilátok
b) nízka tvorba neutralizačných protilátok po miernej či asymtomatickej primárnej
infekcii
c) zmena vírusu – t.j. vznik nových genetických variantov s odlišnými vlastnosťami
imunogénnych štruktúr – napr. S-proteínu.
d) imunodeficit (najmä pridružené ochorenia)
e) vysoká infekčná dávka
• K bodu a). Väčšina vírus neutralizujúcich protilátok je namierená proti proteínu S,
najmä jeho S1 časti, v ktorej sa nachádza aj RBD doména. Po infekcii kulminujú antiS IgG protilátky o 4-5 týždňov s polčasom poklesu okolo 184 dní 11. Pokles
neutralizačných protilátok po prekonanej infekcii je porovnateľný s poklesom po
očkovaní.
• Zníženie koncentrácií anti-S protilátok na 20 % vedie k poklesu účinnosti ochrany
pred reinfekciou na cca 50 % 12. Prevencia závažného priebehu COVID-19 pretrváva
dlhšie, pričom jej pokles na 50 % bol zaznamenaný pri koncentráciách protilátok na
úrovni 3 % východiskových hodnôt 11.
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• K bodu b). Prvé analýzy protilátkovej odpovede zistili, že približne 10 - 15 %
nakazených si po infekcii nevytvorilo žiadne protilátky14. Recentné dáta z Anglicka
odhalili až 24 % tzv. non-responderov v populácii11. Táto skupina osôb má vyššie
riziko
reinfekcií
a je
charakterizovaná
asymptomatickým
resp.
oligosymptomatickým priebehom primárnej infekcie spojenej pravdepodobne
s nízkou vírusovou náložou11. Bunková imunita u týchto pacientov nie je namierená
proti proteínu S, ale dominujú iné vírusové antigény15.
• K bodu c). Objavenie nových variantov vírusu zvyšuje riziko reinfekcií.
Neutralizačná kapacita protilátok získaná pri infekcii pôvodným kmeňom SARS-CoV2 je v prípade variantu Alfa (B.1.1.7) znížená asi 1,5-násobne, variantu Beta (B.1.351)
viac ako 4-násobne a v prípade variantu Delta (B.1.617.2) asi 2-3-násobne16. Rok po
infekcii pôvodným kmeňom malo schopnosť neutralizovať variant Alfa, Delta či Beta
iba 84 %, 68 % resp. 55 % osôb, pritom pôvodný vírus stále neutralizovalo asi 91 %
osôb 17. (pozn. išlo o 50% neutralizáciu cytopatického efektu, ktorá je štandardne považovaná za
hranicu pozitivity neutralizačných testov. Pri hranici 90 % by boli hodnoty podstatne nižšie).

• K bodu d). Ešte menšia miera ochrany sa predpokladá u pacientov s
komorbiditami a vyšším vekom, ktoré sprevádza imunodeficit. Dánska štúdia
napríklad potvrdila 80% účinnosť prekonanej infekcie v prevencii reinfekcií, avšak
u osôb nad 65 rokov bola účinnosť iba 47,3% 18. Imunologické príčiny reinfekcií sú
rôznorodé a patria k nim odchýlky v neadaptívnych i adaptívnych zložkách imunity19.
• Sumarizácia výsledkov viacerých štúdií naznačuje, že 50% účinnosť ochrany pred
reinfekciou môže trvať maximálne 1,5-2 roky, aj to iba za predpokladu, že sa vírus
výrazejšie nezmení 11 .
• V praxi však požadujeme vyššiu účinnosť, preto sa trvanie ochrany exponenciálne skracuje.
Meta-analýza 54 štúdií potvrdila, že 80% ochrana trvá maximálne 6-8 mesiacov 13.
• V porovnaní s očkovaním neposkytuje prekonanie COVID-19 vyššiu mieru
ochrany20. Naopak, najnovšia analýza údajov zo siete 187 nemocníc v Spojených štátoch
zistila, že medzi viac ako 7.000 hospitalizáciami s podozrením na COVID-19 bola 5,5-krát
vyššia pravdepodobnosť SARS-CoV-2 pozitivity u pacientov s už prekonaným COVID-19
v porovnaní s očkovanými pacientami21.
• Zaočkovanie po prekonanej infekcii zvyšuje koncentrácie protilátok a navodzuje
dostatočnú neutralizačnú kapacitu pre všetky cirkulujúce varianty22. Osoby zaočkované po
infekcii majú až 2,34-násobne nižšie riziko reinfekcií , ako osoby, ktoré COVID-19 iba
prekonali 23.
• Stratégia „premorovania“ môže byť pre jednotlivca smrteľná a pre spoločnosť zdĺhavá
i ekonomicky neefektívna2.
• Doterajšie skúsenosti s ochorením COVID-19 stále potvrdzujú známe pravidlo, že
najefektívnejším nástrojom v boji s infekčnými chorobami je účinná vakcína.
• Najúčinnejšou sa aktuálne javí byť tzv. hybridná imunita – t.j. kombinácia prekonania
ochorenia a zaočkovania.
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