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• Mutácie predstavujú náhle zmeny na úrovni genetického materiálu (DNA alebo RNA u 

RNA-vírusov), ktoré sa prejavujú v zmene primárnej štruktúry nukleovej kyseliny, tzn. 

zmene v sekvencii (poradí) nukleotidov. Vždy súvisia so zmenou genotypu, avšak 

reálny dopad na fenotyp (charakter správania sa vírusu, jeho patogenitu, infekciozitu 

a pod.) sa nemusí prejaviť resp. nemusí byť klinicky signifikantný a relevantný. 

Mutácie vírusov sú prirodzený proces evolúcie a adaptácie. V prírode je to bežný jav 

a nie je dôvod na prehnané obavy. Samozrejme, aj tento fakt treba brať do úvahy a s 

rešpektom, avšak bez zbytočných negatívnych emócií či paniky.  

• Nová mutácia neznamená novú epidémiu. To, že stúpa výskyt britskej mutácie 

znamená len toľko, že má väčšiu schopnosť prežiť a šíriť sa, stáva sa dominantnou 

a vytláča mechanizmom kompetetívnej inhibície aktuálne varianty. Dodnes boli 

objavené desiatky  mutácií vírusu SARS-CoV-2.  Niektoré varianty sa objavia 

a následne miznú, iné dlhodobo v prostredí perzistujú. 

• Mutácie vznikajú najmä pri prirodzene prebiehajúcej infekcii u ľudí, ktorí nie sú 

schopní vytvoriť sterilizujúcu/neutralizujúcu imunitnú odpoveď.  

• Koronavírusy sú geneticky relatívne stabilné t.j.  mutácie vznikajú pomerne pomaly. 

Odhaduje sa vznik približne 2 mutácií za mesiac. Počas replikácie koronavírusov 

vznikajú náhodné mutácie, ktoré sú väčšinou neškodné a často sa spontánne korigujú. 

Mutácie v oblasti S(spike)-proteínu môžu ovplyvňovať diagnostické testy,  tvorbu 

účinných neutralizačných protilátok ako aj efektivitu bunkovej imunity. Je 

potrebné skúmať aj vzťah mutácií k efektivite používaných vakcín.  

• Čo sa teda budeme musieť učiť o nových variantoch SARS-CoV-2: 

o Aká je ich kontagiozita a virulencia 

o Ako sa líši priebeh ochorení spôsobený týmito variantami 

o Aké je riziko re-infekcie 

o Ako tieto varianty ovplyvňujú diagnostické testy a účinnosť existujúcej  

vakcinácie 

V hľadáčiku virológov sú v súčasnosti tieto varianty SARS-CoV-2 (Obr. 1): 

• Britský variant označovaný B.1.1.7. Britský variant nového koronavírusu sa potvrdil 

v 74 % vzoriek preverovaných Úradom verejného zdravotníctva (údaj k 10.2.2021).  

Uvedený kmeň  má o 70 % vyššiu schopnosť šírenia, vyššie reprodukčné číslo Rt o 

približne 0,4 ako pôvodný vírus, u pacientov je potenciálne vyššia vírusová nálož. 

Ľahšie sa viaže na bunku a  je efektívnejší vo vyhľadávaní bunky a replikácii. V praxi 

to znamená, že je ľahšie sa nakaziť od človeka ktorý má britskú mutáciu, pretože stačí 
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menší počet vírusových častíc, aby nás nakazili. Jeho šírenie je častejšie aj u ľudí do 60 

rokov a intenzívne medzi deťmi. Klinické príznaky ochorenia novým variantom sú 

nezmenené, avšak podľa najnovších štúdií je smrtnosť o 64% vyššia (2,5/1000 verzus 

4,1/1000prípadov). Nový typ sa dá dobre zachytiť antigénovým aj PCR testom. Napriek 

tomu, že tento variant má mutácie v S proteíne, dostupné vakcíny sú dobre účinné 

a aktuálne sa nejaví potreba modifikácie týchto vakcín. Obdobne aj používané liečivá 

sú rovnako účinné ako pri pôvodnom variante. 

• Juhoafrický variant označovaný B.1.351 alebo 501Y.V2.  Mutácie v oblasti 

S proteínu  sú pestrejšie a vyznačujú sa dynamickou variabilitou. Z hľadiska 

prirodzenej a postvakcinačnej imunity má väčšiu schopnosť úniku, ale len v zmysle 

redukcie, nie úplnej straty imunologickej kontroly.  Je to preto, že náš imunitný systém  

rozoznáva viac epitopov proteínu S. Spike proteín tvorí 1273 aminokyselín a zmeny 

v jednej respektíve viacerých nie sú dostatočné na to, aby imunitný systém nerozoznal 

celý proteín. 

• Brazílsky variant označovaný P.1. Tento variant obsahuje prídavné mutácie ktoré 

ovplyvňujú schopnosti hostiteľa byť rozpoznávaný protilátkami. 

• Aktuálne sa v literatúre objavila aj zmienka o novom tzv. „československom“ variante 

SARS-CoV2 označenom ako B.1.258Δ, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou koluje 

v stredne Európe približne od augusta 2020. Tento variant vznikol nezávisle od 

britského kmeňa. Z hľadiska jeho vlastností sa ukazuje, že je infekčnejší, spája 

s výraznejšími imunosupresívnymi účinkami ako aj vyššou vírusovou náložou 

a pravdepodobne aj s ťažším priebehom. Akumuluje sa v ňom viacero nových 

substitúcií najmä v iných proteínoch ako je S-proteín. Keďže S1 oblasť je pozmenená 

iba minimálne, predpokladáme dostatočnú účinnosť dostupných vakcín.    

 

Obrázok 1: Proteín S je zložený z dvoch podjednotiek (S1 a S2). Podjednotka S1 obsahuje doménu 

viažucu receptor (RBD) zodpovednú za väzbu na angiotenzín konvertujúci enzým 2 (ACE2) 

exprimovaný na povrchu hostiteľskej bunky.  Proteín S1 RBD hrá kľúčovú úlohu pri indukcii tvorby 
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neutralizačných protilátok a aktivácii T-lymfocytov, a teda pri navodení ochrannej imunity. Tento 

región genómu je preto kľúčový pre monitoring mutácií. 

Záver                                                                                                                                             

• SARS-CoV2 bude  mutovať a my budeme neustále konfrontovaní s novými variantmi 

dovtedy, kým zásadným spôsobom neznížime pravdepodobnosť jeho prenosu a 

replikácie.  

• Protektívna, trénovaná nešpecifická ako aj špecifická imunita po prekonaní alebo 

očkovaní, nás chráni aj proti týmto novým variantom SARS-CoV2. Jej výsledkom je 

inaparentný alebo ľahší priebeh infekcie COVID 19, ako aj budovanie kolektívnej 

imunity s ochranou nevakcinovanej populácie, pretože vírusová nálož po infekcii 

očkovaného jedinca je 4-10x nižšia ako u neočkovaného.  

• Nové mutácie sú neustále monitorované virológmi ako aj výrobcami vakcín. Protilátky, 

ktoré sú indukované súčasne dostupnými vakcínami účinne neutralizujú britský 

aj tzv. československý variant vírusu, čo bolo dokázané spätnou analýzou sér 

očkovaných jedincov. Slabšia neutralizačná účinnosť proti juhoafrickému 

a brazílskemu variantu neznamená, že vakcína je neúčinná pri záchrane životov 

a v prevencii ťažkých priebehov či smrti. Toto konštatovanie možno oprieť 

o skutočnosť, že pamäťové lymfocyty po prekonaných infekciách s menej príbuznými 

kmeňmi koronavírusov z minulosti, tiež zmierňujú priebeh infekcie Covid-19. 

• V prípade potreby kvalitatívnej zmeny očkovacej látky sa pri moderných vakcínach, 

založených na technológii nukleových kyselín, jedná o jednoduchú zmenu sekvencie, 

bez zásahu do technológie výroby, čo umožňuje rýchle nasadenie účinnejšej vakcína 

v priebehu týždňov.  

• Momentálne dostupné vakcíny schválené Európskou liekovou agentúrou sú dobre 

účinné v prevencii úmrtí a ťažkého priebehu spôsobenom všetkými variantami vírusov. 

Upravujú sa len špecifikácie jednotlivých vakcín pre optimálne vekové rozpätie, ktoré 

sa zavádzajú aj pri očkovaní na Slovensku. 
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