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u rovnakej rizikovej skupiny dospe-
lých osôb sekvenčné očkovanie 
PCV13 nasledované PPV23 s odstu-
pom 6–12 mesiacov.

Konjugovaná pneumoKo-
Ková vaKcína - naďalej 

dôležitá súčasť preven-
cie u dospelých aj v ére 

pandémie covid-19
Napriek pokrokom v oblasti budo-
vania kolektívnej imunity v dôsled-
ku očkovania detí, zostáva jasným 
dôvodom v prospech pokračovania 
v použití PCV13 u dospelých pre-
trvávajúci prudký nárast inciden-
cie komunitnej pneumónie (CAP), 
hospitalizácií a mortality na sprie-
vodné kardiovaskulárne a pľúcne 
komplikácie s narastajúcim vekom. 
Tento fenomén je v prvom rade dô-
sledkom imunosenescencie. Pokiaľ  
u osôb vo veku 65–69 rokov dosahu-
je incidencia CAP 18,2 na 1000 oso-
bo-rokov, tak vo vekovej kategórii 
nad 85 rokov je to už 52,3 na 1000. 
Mortalita kvôli CAP u osôb ≥65 rokov 
veku narastá až na 10,3% v porov-
naní s 2,2% u mladších. Spomedzi 
pacientov starších ako 75 rokov pri-
bližne 53% vyžaduje invazívnu me-
chanickú ventiláciu alebo kvôli pne-
umokokovému ochoreniu zomiera. 
Vakcinačné sérotypy PCV13 sú stále 
v príčinnej súvislosti s 4,2% všetkých 
prípadov ťažkej CAP u hospitalizova-
ných 65-ročných a starších pacien-
tov. Dôkazy získané pri klinickom  
a imunologickom hodnotení PCV13 
sa ukázali byť jednoznačne v pro-
spech jej vyššej imunogenicity 
v porovnaní s polysacharidový-
mi vakcínami s lepšou dosiahnu-
tou protilátkovou odpoveďou na 
vakcinačné sérotypy. PCV13 má 
všeobecne veľmi priaznivý pro-
fil bezpečnosti a znášanlivosti zo 
strany očkovaných subjektov po-
pri minime nežiaducich účinkov. 
Najčastejšie sa objavujú reakcie  
v mieste vpichu a mierne systémo-
vé prejavy (horúčka, bolesti tela, 
zníženie chuti do jedla, vracanie). 
Je zaujímavé, že staršie osoby to-
lerujú vakcínu lepšie než mladšie 
(Jackson 2013). Prelomová randomi-
zovaná klinická štúdia CAPiTA potvr-

dila účinnosť a bezpečnosť PCV13  
u imunokompetentných dospe-
lých osôb v bežnej populácii. Hoci 
štúdia vylúčila imunokompromito-
vaných jedincov, rezidentov domo-
vov sociálnej pomoci a podobných 
pobytových zariadení, podarilo sa 
potvrdiť jej preventívnu účinnosť 
voči CAP vyvolanej vakcinačnými 
neinvazívnymi/nebakteriemickými 
sérotypmi na úrovni 46% a pri IPO 
vyvolanými vakcinačnými sérotyp-
mi až na úrovni 75%. Štúdia CAPiTA 
ďalej poukázala na fakt, že vakciná-
cia PCV13 je v cielenej prevencii CAP  
a IPO vyvolaných vakcinačnými sé-
rotypmi u starších seniorov (≥65 ro-
kov) podobne účinná ako všeobecne 
odporúčaná a etablovaná vakciná-
cia chrípkovou vakcínou (45%). Do-
spelým osobám vo veku 50 rokov 
a starším je možné PCV13 podávať 
súčasne so sezónnou trivalentnou 
inaktivovanou vakcínou proti chríp-
ke a aj so sezónnou kvadrivalentnou 
inaktivovanou vakcínou proti chríp-
ke. V klinických štúdiách preukáza-
lo súbežné podanie vakcíny PCV 13  
s vakcínou proti chrípke porovna-
teľnú imunitnú odpoveď pre všetky 
sérotypy PCV 13. Takýto postup je aj 
v súlade s aktuálnym odporúčaním 
Svetovej zdravotníckej organizácie, 
na základe ktorého je zabezpeče-
nie pneumokokových a sezónnych 
očkovaní proti chrípke pre zraniteľ-
né skupiny obyvateľstva súčasťou 
opatrení v súvislosti s ochorením 
COVID-19. 
Veľmi zreteľné odporúčanie vyda-
la už v apríli 2020 Česká vakcinolo-
gická spoločnosť. Klinická skupina 
COVID okrem iného odporúčala: 
•	 Vykonávať očkovanie bez obme-

dzenia aj za súčasnej epidemiolo-
gickej situácie.

•	 Očkovanie neodkladať.
•	 Očkovanie plánovať v iných ordi-

načných hodinách, než prebieha 
starostlivosť o akútne chorých, 
aby nedochádzalo ku kontaktu 
zdravých s chorými. 

•	 Očkovanie nevykonávať u osôb, 
ktoré sú v karanténe pre ochore-
nie COVID-19, alebo majú zvýšenú 
telesnú teplotu a príznaky akútne-
ho respiračného ochorenia.

V súvislosti s primárnou infekciou 
vírusom SARS-CoV-2 poukazujú do-
terajšie skúsenosti na nižšie riziko 
bakteriálnej koinfekcie alebo supe-
rinfekcie u pacientov s ochorením 
COVID-19. Bakteriálne koinfekcie 
nachádzame síce len u 3,5% pacien-
tov, ale podiel narastá v prípade, že 
vyžadujú hospitalizáciu (5,9 %) alebo 
majú ťažký priebeh ochorenia (8,1%). 
Superinfekcie baktériami kompli-
kujú až 14,3% prípadov COVID-19. 
Ukazuje sa, že klinický význam bak-
teriálnych koinfekcí a superinfekcií 
spočíva najmä v ich negatívnom 
dopade na prognózu – vyskytujú sa 
až u 50% pacientov s COVID-19, ktorí 
ochoreniu podľahnú. Najčastejšími 
patogénmi sú s.pneumoniae, s.au-
reus a K.pneumoniae. 
V rámci protiepidemických opat-
rení sú zníženie mobility populácie 
a súvisiace opatrenia označované 
často pojmom „lock-down“ efektív-
nymi intervenciami prispievajúcimi 
k ochrane verejného zdravia. Popri 
obmedzení prenosu SARS-CoV-2 
pozorovať aj zníženie incidencie 
iných respiračných alebo vzduchom 
prenosných nákaz. Napríklad v An-
glicku došlo po zavedení opatrení  
v období marca – júna 2020 k po-
klesu IPO vo všetkých vekových 
kategóriách až o 30% v porovnaní  
s rovnakým obdobím v roku 2019. 
Podiel koinfekcií IPO/SARS-CoV-2 
bol síce veľmi nízky (0,025% spo-
medzi potvrdených prípadov CO-
VID-19), ale ich mortalita dosiahla až 
62,5%! Dokonca aj infekcia COVID-19 
potvrdená 3–27 dní od prepuknu-
tia IPO bola spojená s neobvykle 
vysokou mortalitou (47,6%). Najviac 
boli ohrození pacienti vo vyšších 
vekových skupinách. Nepriaznivá 
prognóza tejto skupiny pacientov 
je hlavným dôvodom, pre ktorý mu-
síme venovať zvýšenú pozornosť 
hromadiacim sa správam o výsky-
te pneumokokových pneumónií  
v nadväznosti na ochorenie CO-
VID-19. V ostatnom období sa ob-
javujú hypotézy o existencii pa-
tofyziologických mechanizmov  
v interakcii medzi COVID-19 a sprie-
vodnými bakteriálnymi infekciami. 
Ukazuje sa, že pneumokoky po-

tencujú primárne vírusové infekcie 
dolných dýchacích ciest. Dokon-
ca očkovanie pneumokokovými 
konjugovanými vakcínami chráni 
očkované deti i dospelých až v roz-
sahu 23 až 49% proti pneumóniám 
spôsobeným respiračnými vírusmi 
(vrátane ľudských koronavírusov). 
Viaceré publikované práce nazna-
čujú, že očkovanie pneumokokový-
mi vakcínami môže mať protektívny 
efekt aj pred nákazou koronavíru-
som SARS-CoV-2, symptomatický-
mi formami ochorenia COVID-19  
a súvisiacim úmrtím. Tento účinok 
pneumokokových vakcín súvisí so 
skutočnosťou, že vakcíny obsahujú 
antigény, ktoré navodzujú skríženú 
reaktivitu s antigénmi vírusu SARS-
-CoV-2. Pneumokokové vakcíny to-
tiž primárne obsahujú kapsulárne 
polysacharidy, z ktorých sú niekto-
ré konjugované s modifikovaným 
difterickým toxínom (CMR 197)  
a súčasne sa vo vakcíne nachádza-
jú proteínové kontaminanty (okolo 
3%). Všetky tieto proteíny vykazujú 
vysokú mieru podobnosti s viace-
rými proteínmi SARS-CoV-2 (spike 
proteín, membránový proteín a rep-
likáza 1a a pod.).
Existujú v súvislosti s ochorením 
COVID-19 a pneumokokovými vak-
cínami rozdiely medzi konjugova-
nými (PCV) a polysacharidovými 
(PPV)? Nedávna analýza kohorty 
viac ako 560 tisíc seniorov vo veku 
≥65 rokov priniesla ďalšie zaujímavé 
odpovede. Pokiaľ seniori zaočko-
vaní PCV mali nižšie riziko nákazy  
o 35%, hospitalizácie o 32% a úmr-
tia o 32% oproti neočkovaným, pri 
PPV sa takýto protektívny efekt ne-
potvrdil. Vysvetlenie rozdielu medzi 
PCV a PPV pravdepodobne spočíva  
v komplexnosti interakcie mikrobió-
mu dýchacích ciest (vrátane bak-
teriálnej kolonizácie) s vírusovými 
patogénmi. Nosičstvo pneumoko-
kov v horných dýchacích cestách 
a ich následná cirkulácia v populá-
cii je skutočnosťou napriek tomu, 
že v rozvinutých krajinách funguje 
vakcinačný program už od detské-
ho veku. Ani vakcinácia PCV13 ne-
dokáže úplne zamedziť kolonizácii 
dospelých vakcinačnými sérotypmi. 

Súčasne dochádza pod tlakom vak-
cín k náhrade vakcinačných nevak-
cinačnými sérotypmi. Kolonizujúce 
baktérie podporujú rozvoj víruso-
vej infekcie (replikáciu i patogenitu 
vírusu) vylučovaním špecifických 
enzýmov. Súčasne imunologická 
odpoveď na bakteriálne organizmy 
zrejme mení interakciu medzi imu-
nitným systémom a SARS-CoV-2. 
Ak do takéhoto terénu aplikujeme 
PCV, tak podporíme vo významnej 
miere na rozdiel od PPV aj zapo-
jenie bunkovej imunity a znížime 
nálož kolonizujúcich pneumokokov  
v respiračnom trakte. 
Doterajšie klinické skúsenosti a pre-
biehajúce klinické štúdie podporujú 
predpoklad, že komerčne dostupné 
vakcíny môžu znížiť riziko infekcie 
SARS-CoV-2. Podľa čerstvo publiko-
vanej retrospektívnej analýzy je až 
pri 18 vakcínach nižšie riziko nákazy. 
Medzi nimi môžeme na popred-
ných miestach nájsť aj PCV13. V ob-
lasti prevencie respiračných nákaz 
majú potenciálny prospech v kon-
texte zníženia rizika nákazy a zlepše-
nia prognózy ochorenia COVID-19 aj 
vakcíny proti chrípke a tuberkulóze. 
 

Záver
Ukazuje sa, že optimálnou straté-
giou je ošetrenie najrizikovejších 
pacientov režimom obsahujúcim aj 
konjugovanú pneumokokovú vakcí-
nu. Pokles cirkulácie nebezpečných 
invazívnych vakcinačných sérotypov 
v populácii a vytváranie kolektívnej 
imunity umožnilo obmedziť jej po-
užitie u dospelej populácie na naj-
krehkejších pacientov a špecifické 
klinické situácie. Do budúcnosti 
ostáva otvorenou otázka dávkova-
cieho režimu PCV13 či už samotnej 
alebo vo vzťahu k sekvenčnému 
použitiu s PPV23. Očakávame aj ob-
jasnenie úlohy pneumokokovej vak-
cinácie v oblasti prevencie ťažkého 
klinického priebehu, komplikácií  
a úmrtnosti v súvislosti s ochorením 
COVID-19. Predovšetkým PCV13 sa 
ukazuje ako veľmi efektívna – do-
konca aj pri znížení rizika nákazy  
a prevencii ťažkého klinického prie-
behu ochorenia. 

Literatúra dostupná u autora.

dňa 30. 1. 2020 vyhlásila svetová ZdravotnícKa 
organiZácia (sZo) infeKciu vírusom sars-cov-2 Za 
ohroZenie verejného Zdravia medZinárodného 
výZnamu. ZačiatKom apríla 2021 bolo vo svete 
potvrdených 135 miliónov prípadov a taKmer 3 
milióny úmrtí na covid-19. roK od ZačiatKu pan-
démie nie je dostupná špecificKá liečba ocho-
renia, avšaK výraZný poKroK ZaZnamenala 
symptomaticKá terapia. od ZačiatKu pandémie je 
jasné, že Zásadný Zlom v ďalšom priebehu môže 
priniesť iba vaKcína.

Preferencia masového očkovania 
pred prirodzeným premorením ne-
bola na jar 2020 úplne jednoznač-
ná. Aj v odbornej verejnosti sa vy-
skytli názory, že chrániť by sa mala 
najmä riziková populácia starších  
a chronicky chorých. Hoci z čisto 
biologického a evolučného pohľadu 

pre všetkých. Údaje zo Štatistického 
úradu SR o počte zomretých za týž-
deň na akékoľvek príčiny poukazujú 
na dvojnásobný nárast úmrtí na pre-
lome rokov 2020/2021 v porovnaní  
s priemerom za posledných 20 ro-
kov (2059/týždeň verzus 1080/týž-
deň).(1) Skutočné dôkazy o (ne)efek-
tívnosti prirodzeného premorenia 
priniesla 2. a 3. vlna COVID-19. Porov-
naním brazílskych regiónov s mini-
málnymi protiepidemickými opat-
reniami (Manaus), kde premorenosť 
dosiahla 76%  s regiónom Sao Paulo 
s premorenosťou asi 29% sa zistilo, 
že relatívne počty úmrtí sú v oboch 
oblastiach rovnaké a aj región Ma-
naus bol postihnutý druhou vlnou. 
(2) Údaje z Dánska kvantifikujú mie-
ru ochrany pred infekciou v 2. vlne 
u osôb, ktoré prekonali COVID-19  
v prvej vlne. Osoby 65 a viac ročné 
boli chránené iba na 47%, pritom 

z iných analýz vieme, že prekonať 
ochorenie v tejto vekovej skupine 
znamená 10 až 20% riziko úmrtia.
(3) Každá z ponúkaných vakcín má  
v tejto vekovej skupine vyššiu mieru 
ochrany ako prekonaný COVID-19, 
pričom riziko úmrtia v dôsledku oč-
kovania je neporovnateľne nižšie.

vaKcíny na báZe 
nuKleových Kyselín

Začiatkom apríla 2021 boli v EÚ do-
stupné 4 vakcíny, všetky na báze 
nukleových kyselín. Ide o inovatívny 
koncept vakcín, ktoré boli úspešne 
použité pri epidémii Zika či Ebola. 
Klinicky testované boli aj pri infek-
ciách vírusmi RSV, chrípky, besnoty 
či HIV. RNA vakcíny sú dlhodobo vy-
víjané ako terapeutické vakcíny pri 
onkologických ochoreniach.(4) Me-
dializované správy o tom, že vakcí-
ny vznikli v priebehu pár týždňov sa 

by ľudstvo pandémiu prežilo aj bez 
vakcíny, dnes už vieme, že takýto po-
stup vedie k veľkým ľudským obe-
tiam a zdravotnej stigmatizácii časti 
preživších. Okrem toho, zaťaženie 
zdravotného systému COVID-om 
limituje „bielu“ medicínu a zhoršuje 
dostupnosť zdravotnej starostlivosti 

Vakcinácia proti COVID-19
nezakladajú na pravde. Technológia 
týchto vakcín sa vyvíjala od konca 
20. storočia, pričom museli byť pre-
konané viaceré prekážky. Jednou 
z prvých bol vstup DNA/mRNA do 
cytoplazmy bunky. Schválené DNA 
vakcíny (AstraZeneca, Janssen) vy-
užívajú pre vstup nereplikujúci sa 
adenovírusový vektor a dostupné 
mRNA vakcíny (Pfizer/BioNtech, 
Moderna, CureVac) lipidové nano-
častice (Obrázok 1).

Ďalším problémom bola imunitná 
reakcia, ktorú cudzia RNA/DNA in-
dukuje. Eukaryotické bunky reagujú 
na prítomnosť RNA/DNA prichádza-
júcu z extracelulárneho priestoru 
silnou prozápalovou reakciou a pro-
dukciou interferónov I. typu. Modi-
fikácia nukleotidov a optimalizácia 
sekvencií mRNA udržala zápalovú 
aktiváciu na úrovni, ktorá zabezpe-
čuje optimálne fungovanie vakcíny 
a nahrádza adjuvans. Uvedené dva 
príklady dokladujú desaťročia trva-
júci výskum a vývoj, ktorý vyvrcholil 
vznikom pandemickej vakcíny. 
K hlavným imunologickým výho-
dám vakcín na báze nukleových 
kyselín patrí intracelulárny i extrace-
lulárny charakter vznikajúceho vak-
cinačného antigénu. Ak je antigén 
(proteín S) syntetizovaný na ribozó-
moch buniek očkovaného jedinca 
(intracelulárny antigén), dostáva sa 
v natívnej forme na membrány za-
siahnutých buniek (svalové tkanivo 
m. deltoideus a dendritové bunky) 
v rovnakej konformácii ako pri pri-
rodzenej vírusovej infekcii. Okrem 
toho sú imunogénne peptidy, vzni-
kajúce v proteazóme, prezentované 
v žliabkoch molekúl hlavného histo-
kompatibilného komplexu I. triedy 
(MHC I), kde ich rozoznávajú cyto-
toxické CD8+ T-lymfocyty (Obrázok 
2). Vyprodukovaný voľný proteín S 
je fagocytovaný a spracovaný ako 
extracelulárny antigén a jeho pepti-

MUDr. Radovan Košturiak, PhD.
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie
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 mRNA vakcína  DNA vakcína
Obrázok 1 – Princíp tvorby antigénu (proteínu S) pri mRNA a DNA vakcínach.



dy sú prezentované na molekulách 
MHC II, ktoré rozoznávajú pomocné 
CD4+ T-lymfocyty. Vakcíny na báze 
nukleových kyselín teda stimulujú 
komplexnú imunitnú odpoveď po-
dobnú živým vakcínam, resp. reál-
nej infekcii. Okrem neutralizačných 
protilátok generujú aj účinnú bun-
kovú, cytotoxickú imunitu a pamäť. 
V porovnaní so živými vakcínami 
sú však technologicky flexibilnejšie, 
vyvolávajú menej bezpečnostných 
otázok a očakáva sa aj vyššia akcep-
tovateľnosť verejnosťou. 

KlasicKé vaKcíny 
proti covid-19 

Pri výrobe vakcín sa v minulosti po-
užíval živý virulentný vírus, ktorý sa 
inaktivoval (celovírusová vakcína), 
alebo dezintegroval a frakcionoval 
(podjednotková vakcína). Proti CO-
VID-19 sa týmto spôsobom vyrába 
už iba inaktivovaná celovírusová 

čísla.(4) Z pohľadu reálnej účinnosti 
sú zaujímavejšie dáta z Izraela, kde 
analýza k 6. marcu 2021, kedy bolo 
2 dávkami zaočkovaných už 51,5% 
populácie nad 16 rokov a výskyt 
britskej mutácie dosahoval 93,9%, 
potvrdil pozitívne výsledky z regis-
tračnej štúdie.(5) Efektivita vakcíny 
po 2. dávke dosahuje proti akejkoľ-
vek SARS-CoV-2 infekcii 94,1% (95% 
CI 93,4–94,7); proti asymptomatickej 
infekcii 90,4% (95% CI 89,1–91,5); proti 
symptomatickému COVID-19 96,3% 
(95% CI 95,9–96,7); proti hospitalizá-
ciám a úmrtiam na COVID-19 96,0% 
(95% CI 95,2–96,6), resp. 93,3% (95% 
CI 91,5–94,8).

mrna-1273 100 µg (moderna)
Emergentné schválenie mRNA-
1273 nasledovalo týždeň po schvá-
lení predchádzajúcej vakcíny.  
V štúdii bol primárne sledovaný cieľ 
symptomatický COVID-19 po 14. dni 
od 2. dávky vakcíny so súčasnou RT-
-PCR pozitivitou. Pre takéto prípady 
má vakcína 94,1% účinnosť zistenú 
na súbore 27 817 participantov.(6) 
U osôb nad 65 rokov bola zistená 
efektivita 86,4%. V prevencii ťažkých 
prípadov (sekundárne sledovaný 
ukazovateľ) bola VE=100%, pričom  
v placebovom ramene sa vyskytlo 
30 prípadov (z nich 9 hospitalizácií) 
a v ramene očkovaných ani jeden.

Od 12. 2. 2021 posudzuje priebežne 
EMA ďalšiu mRNA vakcínu od fir-
my CureVac. Podľa udania výrobcu 
nemá RNA vo vakcíne modifiko-
vané nukleotidy a obsahuje iba 12 
µg nukleovej kyseliny. Výsledky z I. 
fázy klinického skúšania naznačujú 
mierne odlišný profil imunologickej 
odpovede, avšak je ťažké odhadnúť, 
aký klinický význam bude mať táto 
zmena. Vzhľadom k vysokej účin-
nosti už dostupných mRNA vakcín, 
ktorá sa v prípade Comirnaty po-
tvrdila aj v reálnom nasadení, bude 
zaujímavé sledovať, či je ešte možné 
ďalšie zvyšovanie účinnosti.

vaxzevria 
(chadox1 ncov-19 5x1010 

viriónov, aZd1222 
astraZeneca/oxford)

Vakcína je skonštruovaná na nerep-
likujúcom sa šimpanzom adenoví-
ruse, ktorý obsahuje DNA kódujúcu 
proteín S a ďalšie regulačné oblasti. 
Súbor pôvodnej štúdie tvorilo iba 
12,5% osôb nad 55 rokov, a preto 
neposkytovala dostatok dôkazov 
o účinnosti vakcíny v tejto vekovej 
skupine. V súčasnosti už existujú 
dáta aj pre staršiu populáciu, ktoré 
pochádzajú z registračnej štúdie 
realizovanej aj v USA.(7) Posudzova-
nie EMA vychádzalo z dvoch štúdií 
z Veľkej Británie (COV002) a Brazílie 
(COV003) – spolu 12 196 osôb. Druhá 
dávka vakcíny (pôvodne plánovaná 
na 28. deň) bola pre logistické prob-
lémy podávaná v širokom rozmedzí 
od 3 do 23 týždňov (21 až 159 dní), 
pričom 86,1% osôb dostalo druhú 
dávku v priebehu 4 až 12 týždňov (28 
až 84 dní). Tieto faktory mohli nega-
tívne ovplyvniť výsledky účinnosti 
v prevencii prípadov, ktoré sa vy-
skytli viac ako 15 dní po 2. očkovaní 
(primárny cieľ). Pre celú sledovanú 
populáciu bola účinnosť 62,6%, pre 
podskupinu preočkovanú medzi 28. 
- 84. dňom (10 468 osôb) to bolo iba 
59,5%.(8) Pri následných analýzach sa 
zistilo, že aplikácia 2. dávky po viac 
ako 12 týždňoch je účinnejšia (82,4%) 
a generuje vyššie koncentrácie pro-
tilátok ako podanie do 6 týždňov 
(54,9%).(9) Okrem toho, účinnosť 
vakcíny už po 1. dávke počas 90 dní 
je 76%. Od 22. dňa po prvej dávke 
vakcíny sa už nevyskytla žiadna hos-
pitalizácia ani úmrtie na COVID-19, 
zatiaľ čo v placebovom ramene 
ich bolo 14, z toho 1 úmrtie. Dáta z 
americkej registračnej štúdie na 32 

449 osobách, z ktorých 20% malo 65  
a viac rokov potvrdili 79% účinnosť 
na symptomatický COVID-19 a 100% 
účinnosť na ťažký COVID a hospita-
lizácie.(7) V podskupine osôb nad 65 
rokov bola účinnosť na prípady CO-
VID-19 VE = 80%.

vakcína ad26.cov2.s 
(5x1010 viriónov, 

janssen/johnson & johnson)
Vakcína používa defektný ľudský 
adenovírus 26 obsahujúci DNA kó-
dujúcu proteín S. Základom posú-
denia účinnosti je štúdia COV3001, 
do ktorej bolo zaradených 43 783 
osôb z USA, Južnej Afriky a viace-
rých krajín južnej Ameriky. Až 33,5% 
súboru tvoria osoby nad 60 rokov, 
pričom 19,5% je osôb nad 65 rokov. 
Vakcína je jednodávková. Účinnosť 
vakcíny v prevencii symptomatic-
kého a PCR pozitívneho COVID-19 
je 66,9%, resp. 66,1% pre obdobie 14, 
resp. 28 dní od zaočkovania. Vzhľa-
dom k vysokému výskytu mutácií  
v Brazílii i Južnej Afrike bola analyzo-
vaná samostatne populácia v USA, 
kde vakcína dosiahla vyššiu účin-
nosť 74,4%, resp. 72%. Efektivita pro-
ti závažnému COVID-19 po 28 dňoch 
bola 85%. Žiadna osoba zaočkovaná 
Ad26.COV2.S nebola hospitalizova-
ná a ani nezomrela, pričom v place-
bovom ramene to bolo 16 hospitali-
zácií a 5 úmrtí.

beZpečnosť 
schválených vaKcín

Rýchlu masovú dostupnosť vakcíny 
proti COVID-19 umožnilo vyhláse-
nie SZO, na základe ktorého prijali 
štáty viaceré opatrenia na podporu 
výskumu a vývoja vakcíny. Jedným 
z opatrení Európskej liekovej agen-
túry (EMA) je uplatnenie procesu 
podmienečného schválenia lieku, 
ktorý je zakotvený v legislatíve od 
roku 2006. Umožňuje okamžite za-
bezpečiť dostupnosť účinnej liečby 
v prípade, že existujú „nenaplnené 
medicínske potreby“ (t. j. nejestvuje 
liek). Schválenie vakcíny je možné, 
iba ak prínos vysoko prevažuje nad 
možnými rizikami. Súčasťou proce-
su je priebežné monitorovanie (rol-
ling-review) vakcíny už v II. /III. fáze 
klinického skúšania, čo skracuje 
čas potrebný na záverečné posu-
dzovanie. Okrem toho musí mať 
vakcína vypracovaný plán riadenia 
rizík. Po podmienečnom schválení 
sa realizujú periodické bezpečnost-
né prehľady a ďalšie bezpečnostné 
štúdie a analýzy. Systém hlásenia 
nežiaducich účinkov je otvorený 

teoretická (cestou skríženej prezen-
tácie). Ide o typické charakteristiky 
extracelulárnych antigénov.

účinnosť aKtuálne 
schválených vaKcín 

proti covid-19
Klinické štúdie väčšiny schválených 
vakcín začali na jar 2020. V prvých 
fázach štúdií sa na pár desiatkach 
zdravých dobrovoľníkov testovali 
zvyčajne 3 dávky vakcíny a vyberal 
sa vhodný antigén (celý proteín S, 
trimér proteínu S alebo iba domé-
na RBD). Sledovala sa imunogenita 
vakcíny, teda schopnosť indukovať 
protilátkovú aj bunkovú imunitu  
a zároveň vedľajšie účinky a reakto-
genita vakcín. Do II. fázy postúpila 
dávka s vyváženým pomerom imu-
nogenity a reaktogenity a testovalo 
sa na stovkách osôb, pričom sa sle-
dovala účinnosť aj vedľajšie účinky. 

aj pre laickú verejnosť, pričom hlá-
senia môžu podávať aj samotní 
pacienti. Súčasné dianie okolo hlá-
sených nežiaducich účinkoch potvr-
dzuje, že systém monitorovania nie 
je formálny a funguje. Na základe 
doteraz hlásených údajov môžeme 
konštatovať, že vakcíny sú bezpeč-
né a EMA zdôrazňuje, že ich prínos 
prevažuje riziká. K novším nežiadu-
cim účinkom, ktoré boli odhalené 
pri desiatkach miliónoch podaných 
dávkach patria napr. gastrointes-
tinálne ťažkosti (nauzea a hnačka)  
a opuch očkovanej končatiny pri 
vakcíne Comirnaty. V súčasnosti 
sa veľká pozornosť venuje krvným 
zrazeninám a trombocytopénii 
pri vakcíne Vaxzevria. K 4. 4. 2021 
bolo v európskom hlásnom sys-
téme zaznamenaných 169 prípa-
dov trombózy kavernózneho sínu  
a 53 prípadov trombózy v splan- 
chnickej oblasti – to všetko po po-
daní  35 000 000 dávok vakcíny.(10) 
Podobné nežiaduce účinky sa začí-
najú objavovať aj pri vakcíne Ad26.
COV2.S od Janssenu. Pri hodnotení 
početnosti nežiaducich účinkov je 
potrebné poznať skutočný výskyt 
týchto porúch v nezaočkovanej po-
pulácii. Dánski autori napríklad od-
hadujú, že iba v samotnom Dánsku 
dochádza každý týždeň k 169 prípa-
dom tromboembolizmu, z toho 91  
v skupine mladších ako 65 rokov.(11)   
Bohužiaľ, reakcie médií a spoločnosti 
na hlásenia a bezpečnostné repor-
ty naznačujú, že nie sme pripravení 
na informácie takéhoto typu. Pravi-
delné zverejňovanie dokumentov, 
ktoré sú súčasťou nadštandardnej 
farmakovigilancie v rámci podmie-
nečného schválenia, nie je interpre-
tované ako pozitívny príklad otvo-
renosti a dobrej práce odborníkov 
na bezpečnosť liekov, ale je zneuží-
vané na vytváranie senzácií a vedie  
k traumatizácii spoločnosti. Prakticky 
denne prichádza k spochybňovaniu 
bezpečnosti očkovania či dokonca  
k výzvam na jeho zastavenie. Úmysel-
ne sa pritom obchádza fakt, že zatiaľ 
ani jeden z dokumentov a reportov 
Európskej liekovej agentúry neodpo-
ručil zastavenie očkovania, nestano-
vil žiadne kontraindikácie pre niekto-
rú zo schválených vakcín a v záveroch 
sa vždy konštatuje, že prínos vakcíny 
prevažuje nad rizikami z vedľajších 
účinkov. V zápase o dôveru občanov  
k očkovaniu musí zdravotnícka obec 
eliminovať názorový narcizmus a vy-
sielať jasné stanoviská podopreté in-
formáciami od relevantných zdrojov 
a autorít.
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Obrázok 2 – Imunitná odpoveď na mRNA/DNA vakcíny.

vakcína, ktorá sa používa v jedinej 
krajine EÚ – Maďarsku. Vakcína ob-
sahuje hliníkové adjuvans.  
Moderné rekombinantné podjed-
notkové vakcíny využívajú metódy 
génového inžinierstva. Gén víruso-
vého proteínu S sa preniesol a in-
tegroval do in vitro produkčného 
systému, ktorý tvoria eukaryotické 
bunkové kultúry. V prípade vakcíny 
od firmy Novavax, ktorej schválenie 
sa očakáva v najbližších dňoch, ide 
o bunky motýľa. Výsledný produkt 
(proteín S) sa ďalej purifikuje a obo-
hacuje o adjuvans. Pri starších vakcí-
nach bolo adjuvans na báze hliníka 
terčom kritiky antivaxerov. Hliníkové 
adjuvans stimulovalo inflamazóm  
a produkciu prozápalových cytokí-
nov IL-1β a IL-6. V podjednotkových 
vakcínach proti COVID-19 sa použí-
vajú nové typy adjuvans – napríklad 
adjuvans na báze saponínu Matrix 
M1 (Novavax), či adjuvans CpG 1018 
na báze prokaryotických DNA sek-
vencií (Dynavax). Cytokínové spek-
trum týchto adjuvans je odlišné od 
hliníka a stimuluje interferóny I. typu 
a cytokíny T1 typu. Podjednotkové 
vakcíny sa po fagocytóze a rozlože-
ní na antigénne peptidy viažu do 
žliabka MHC II molekúl, kde sú pre-
zentované pomocným CD4+ T-lym-
focytom, ktoré poskytujú aktivačné 
signály B-lymfocytom. Tie okrem 
kontaktu s pomocnými bunkami 
rozoznávajú aj natívne molekuly 
proteínu S vo svojom okolí (Obrázok 
3). Dochádza k diferenciácii B-lym-
focytov na pamäťové a plazmatické 
bunky produkujúce protilátky proti 
proteínu S. Hoci podjednotkové vak-
cíny indukujú robustnú protilátkovú 
imunitu a imunologickú pamäť, in-
dukcia CD8+ T-lymfocytov je skôr 

Obrázok 3 – Imunitná odpoveď na vakcíny „klasického“ typu.

Táto fáza bola často analyzovaná 
spolu s III. fázou, ktorá sa realizovala 
už na tisíckach, resp. desiatkach ti-
sícok osôb.
Porovnanie výsledkov registračných 
štúdií jednotlivých vakcín je veľmi 
problematické a nie je korektné, 
pretože štúdie nemali rovnaký di-
zajn a nemali totožné primárne 
sledované ciele. Okrem toho štúdie 
neprebiehali v rovnakom čase a boli 
rôznym spôsobom zasiahnuté vý-
skytom mutácií vírusu. Rôzne boli aj 
regióny, v ktorých testovanie prebie-
halo a samozrejme aj demografické 
či rasové charakteristiky súboru.  
Je potrebné poznamenať, že regis-
tračné štúdie stále prebiehajú, pre-
tože posledné návštevy pacientov 
sú plánované 24 mesiacov po 1. dáv-
ke vakcíny.
V súčasnosti pribúdajú štatistické 
analýzy o účinnosti vakcíny v reál-
nych podmienkach. Tieto dáta po-
tvrdzujú, že účinok vakcíny z rando-
mizovaných kontrolovaných štúdií 
je možné dosiahnuť aj v podmien-
kach reálneho života. 

comirnaty 
(mrna vakcína bnt162b2 30 

µg, pfizer/biontech)
Na základe výsledkov analýzy regis-
tračnej štúdie na 36 621 osobách, 
bola zistená 95% účinnosť (VE) vak-
cíny Comirnaty proti príznakom 
COVID-19 s RT-PCR pozitivitou po 7. 
dni od 2. dávky vakcíny (aplikovanej 
na 21. deň od 1. dávky). U osôb nad 
65 rokov bola účinnosť 94,7%. Ťažký 
COVID-19, zahŕňajúci aj hospitalizá-
cie na JIS či smrť, sa vyskytol po 1. 
dávke u očkovaných iba raz, zatiaľ 
čo po placebe sa objavilo 9 prípa-
dov (VE=88,9%). Išlo však o malé 
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