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Mutacje , warianty, szczepy

Wirusy SARS-CoV-2 podlegają ewolucji.

• Mutacje to nagłe, skokowe zmiany w 
materiale genetycznym.

• Warianty to formy wirusa z określonym 
układem mutacji np. kilku.

• Szczepy - to formy danego wirusa, należące 
do tego samego gatunku, posiadające pewne 
unikalne cechy fenotypowe pozostające 
stabilne w warunkach naturalnych. 



Mutacja wirusa

• Mutacje to nagłe, skokowe zmiany w materiale 
genetycznym, które mają charakter losowy. 

• U wirusów RNA ich najczęstszą przyczyną są pomyłki 
polimeraz, enzymów odpowiedzialnych za namnażanie 
materiału genetycznego. 

• Jednak w przeciwieństwie do wirusów grypy, 
koronawirusowe polimerazy posiadają system kontroli 
błędów. Mylą się zatem wolniej. Choć wirusy RNA mutują 
bardzo szybko w porównaniu z innymi wirusami, tempo 
tego mutowania u SARS-CoV-2 jest wolniejsze niż pośród 
wirusów grypy - szacuje się, że o około połowę. 

• Większość mutacji nie doprowadza do żadnych zmian w 
budowie białek i jest obojętna dla wirusa.



Warianty wirusa

• Warianty to formy wirusa z określonym układem mutacji. Mutacje, 
jak i warianty je posiadające deponowane są w bazie GISAID. 

• Liczba rozmaitych wariantów jest bardzo duża. Oznaczane są 
akronimami. I tak na przykład wariant tzw. brytyjski to B.1.1.7, a 
tzw. afrykański 501.V2. 

• Mutacje i warianty identyfikuje się poprzez sekwencjonowanie 
całego genomu w wybranych próbkach wymazów i porównywanie 
wyników do tych obecnych już w bazach danych.

• Niektóre nowe warianty wirusa mogą wiązać się z większą 
zdolnością przenoszenia, ciężkością choroby, ryzykiem ponownej 
infekcji lub zmianą składu antygenowego skutkującą mniejszą 
skutecznością szczepionki

https://www.gisaid.org/


Szczepy wirusa

• Szczepy - tak nazywa się formy danego wirusa, należące do tego 
samego gatunku, które posiada pewne unikalne cechy 
fenotypowe (takie jak unikalne właściwości antygenowe, zakres 
żywicieli lub objawy wywoływanej choroby), pozostające stabilne 
w warunkach naturalnych. 

• Warianty wirusa z prostymi zmianami w materiale genetycznym nie 
są rozróżniane jako odrębne szczepy. 

• Na chwilę obecną SARS-CoV-2 to jeden z dwóch szczepów gatunku 
betakoronawirusa, który nazywa się severe acute respiratory 
syndrome–related coronavirus. 

• Drugim szczepem tego gatunku jest wirus SARS-CoV, który 
wywoływał chorobę SARS w latach 2002-2004 r. Dzięki badaniom 
molekularnym wiemy, że SARS-CoV-2 nie pochodzi od SARS-CoV -
oba wirusa wywodzą się natomiast od wspólnego przodka.



Cel szczepień

• Jak się nie szczepimy to SARS-CoV-2 łatwiej 
się rozprzestrzenia i tym samym szybciej 
mutuje.

• Lancet zaleca aby priorytetyzować osoby z 
deficytami odporności, żeby wykluczać 
fabryki mutacji z populacji. 

• Odporność stadna przez przechorowanie to 
także stymulacja mutacji patogenu w trakcie 
niekontrolowanego rozprzestrzeniania się.



Ponowny kontakt z wirusem nie jest już 
zaskoczeniem dla organizmu, a wytworzone 
dzięki szczepieniu przeciwciała, komórki B 
pamięci oraz uczulone limfocyty cytotoksyczne 
chronią osobę zaszczepioną przed chorobą.

Co daje szczepionka?



Pandemia w Polsce
COVID-19 śmiertelność 
totalna na świecie to 2%.

Mikrowykrzepienia
pocovidowe są przyczyną 
zespołów pocovidowych.

Pandemia w Polsce 
zaczęła się na dobre nie 
w I półroczu, 
a w II półroczu 2020 r.



Warianty SARS-CoV-2

Szczepionki – zarówno mRNA (np. BioNTech/Pfizer i 
Moderna) oraz wektorowe (np. AZD1222 AstraZeneca) –
nie kodują białka S z uwzględnieniem tych mutacji.

Wstępne badania laboratoryjne wskazują, że przeciwciała 
wytworzone po szczepieniu mogą neutralizować wirusy, 
które posiadają mutacje w białku S, takie jak w 
nowym wariancie brytyjskim.

Badania przeprowadzone na ozdrowieńcach wskazują, że 
"ewolucja" przeciwciał zachodząca z czasem w komórkach B 
pamięci pozwala na wyprodukowanie wyselekcjonowanych 
i nowych przeciwciał, które mogą neutralizować wersje 
białka S zmienione przez niewielkie mutacje. 

Wymaga to jednak potwierdzenia u osób zaszczepionych –
dalsze badania i obserwacje.



Mutacja E484K w białku S

Mutacja E484K prowadzi do zmiany – kwasu 
glutaminowego na lizynę – w domenie RBD wiążącej 
receptor białka S koronawirusa.

Domena RBD  jest odpowiedzialna za bezpośrednią 
interakcję wirusa z białkiem na powierzchni ludzkiej 
komórki, co rozpoczyna proces jej zakażania. 

E484K wydaje się mieć charakter „mutacji ucieczki”, 
prowadząc od obniżonej reaktywności białka S z 
przeciwciałami i do pewnego stopnia umożliwiając 
wirusowi umykanie działaniu odpowiedzi układu 
odporności. 



Mutacja N501Y

• N501Y to mutacja, która prowadzi do zamiany 
jednego aminokwasu na inny, zamiast kwasu 
asparaginowego występuje tyrozyna. 

• Pojawia się ona w bardzo ważnym regionie białka 
S. 

• Podejrzewa się, że to ona umożliwia bardziej 
ścisłe przyleganie białka S wirusa do receptora 
na powierzchni ludzkiej komórki. 

• Posiadające ją warianty mogą być więc bardziej 
zakaźne, łatwiej się rozprzestrzeniać



Białko S – schemat uproszczony

Białko S składa się z 1273 aminokwasów 
i dzieli się na dwie podjednostki – S1 i S2. 

RBD – domena wiążąca receptor, 
znajduje się w podjednostce S1.



Białko spike/S



Komórki B pamięci po kilku miesiącach 
potrafią wyprodukować przeciwciała, które 
skutecznie odpowiadają na zmiany w białku S.

Dzięki pęcherzykowym komórkom dendrytycznym, 
które znajdują się w grudkach rozrodczych tkanki 
limfatycznej. 
Pęcherzykowe komórki dendrytyczne prezentują  
antygen białka S koronawirusa i wysyłają sygnały 
chemiczne przywołujące limfocyty B. 
Limfocyty B szkolą się w zakresie produkcji i selekcji 
nowych i zmodyfikowanych przeciwciał, które mogą 
sobie poradzić z nowymi mutacjami koronawirusa.
Przeciwciała powstałe na powierzchni limfocytów B 
wiążą SARS-CoV-2, przez co blokują jego wnikanie 
do komórek zakażonego człowieka – efekt kuli u 
nogi.



Pogląd pandemiczny
Odporność stadna jest osiągana wtedy, gdy atakujący wirus nie może 
znaleźć osoby wrażliwej, podatnej na jego atak.

Konieczny w sytuacji gdy nie mam efektywnego terapeutycznie 
produktu leczniczego oraz szczepionki.

Bezwzględnie naganny gdy jest szczepionka.

W czasie próby zdobycia odporności stadnej umierają najsłabsi.

Statystycznie jest to do zaakceptowania ale nie w sytuacji gdy dotyczy 
to tych, których kochamy najbardziej.

Przechorowanie, np.: wścieklizny/choroby wirusowej/nic nie daje, 
ponieważ umiera prawie 100 proc. zakażonych . Wirus wścieklizny 
podobnie jak SARS-CoV-2 wykazuje powinowactwo do OUN.



Działania kompleksowe

Maseczki + dystans + higiena rąk + szczepionki 
+ leki = skuteczna walka z pandemią 
wywołaną przez SARS-CoV-2.

Obserwacja sytuacji w Izraelu da nam 
odpowiedź czy szczepionka zagwarantuje 
odporność populacyjną.



Która szczepionka lepsza? 

Ta którą mogę dostać najszybciej.

Efektywność szczepionek pomiędzy sobą mogę porównać w 
jednym badaniu klinicznym.

Nie mogę porównać poprzez porównanie różnych badań 
klinicznych.

Nawet szczepionka o ograniczonej skuteczności, która nie 
zabezpiecza przed zakażeniem, ale łagodzi przebieg 
kliniczny choroby i redukuje ryzyko śmierci istotnie 
przyczyni się do znaczącej poprawy sytuacji zdrowotnej na 
całym świecie. 



Podział szczepionek z pozycji 
stosowanego antygenu

1/ Żywe atenuowane (odzjadliwione) zawierają zdolne do rozmnażania drobnoustroje o zmniejszonej 
zjadliwości lub niezjadliwe. Odzjadliwienie patogenu uzyskujemy między innymi przez naświetlanie lub 
hodowanie na ubogich w jedzenie pożywkach. Przykładem są: doustna szczepionka przeciw poliomyelitis
(OPV), szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR), szczepionka czterowalentna przeciw grypie 
podawana jako aerozol do nosa zawiesina Fluenz Tetra.  

2/ Zabite/ inaktywowane/ - zawierają całe unieczynnione drobnoustroje. Zaliczamy tu szczepionki 
przeciw durowi brzusznemu, wściekliźnie. Inaktywacja – brak możliwości replikacji, słaba 
immunogenność, bezpieczne wydaliny i wydzieliny.

3/ Anatoksyny - zawierają toksyny o zachowanych właściwościach antygenowych, natomiast pozbawione 
zjadliwości, np. składowa tężcowa (T) i błonicza (D), szczepionki DTP.

4/ Podjednostkowe – zawierają fragmenty patogenów. Łączy się je z nośnikami, np. białkowymi. 
VaxigripTetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw grypie 
(rozszczepiony wirion), inaktywowana. VaxigripTetra powoduje wytworzenie przeciwciał przeciw 
hemaglutyninom w okresie od 2 do 3 tygodni. Przeciwciała te neutralizują wirusy grypy. INFLUVAC TETRA 
Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum /czterowalentna szczepionka 
przeciw grypie, antygen powierzchniowy, inaktywowana. Szczepionka przeciw SARS-CoV-2  firm: Sanofi-
GSK, Valneva



Valneva / podjednostkowa 
przeciw SARS-CoV-2

• Komisja Europejska zakończyła rozmowy z firmą farmaceutyczną Valneva w sprawie 
zakupu opracowanej przez nią szczepionki przeciw COVID-19. Umowa zakłada 
dostarczenie 30 mln dawek, z opcją dokupienia dodatkowych 30 mln na późniejszym 
etapie. To już kolejna potencjalna szczepionka, na zakup której KE podpisała umowę.

• Valneva jest europejskim przedsiębiorstwem biotechnologicznym, które opracowuje 
szczepionkę zawierającą inaktywowanego wirusa. Jest to tradycyjna technologia 
szczepień, stosowana od 60–70 lat. Większość szczepionek przeciwko grypie i wiele 
szczepionek podstawowych wykorzystuje tę technologię. Jest to obecnie jedyna 
potencjalna inaktywowana szczepionka w badaniach klinicznych przeciw COVID-19 w 
Europie.



Podział szczepionek z 
pozycji stosowanego antygenu

• 5/ Rekombinowane – zawierają: antygeny lub stymulatory do powstania antygenów otrzymane 
drogami inżynierii genetycznej.

• a/ Klasyczne szczepionki rekombinowane powstają poprzez wbudowanie materiału 
genetycznego drobnoustroju do komórek ssaków lub komórek drożdży. Powstałe w ten sposób 
rekombinowane białka czyli antygeny podaje się pacjentowi w celu wywołania w ich organizmach 
produkcji przeciwciał / szczepionka przeciw WZW typu B/.

• W obszernej grupie szczepionek rekombinowanych mamy także szczepionki:

• b/ wektorowe to takie gdzie przepis na antygen – gen wprowadzamy do walizki zwanej wektorem.

• Wektorem jest przeważnie wirus bezpieczny lub wirus nie występujący u człowieka.

• Wirusy te są tak zmodyfikowane, by po podaniu jako szczepionka wywołać produkcję białka 
patogenu, wobec którego ma być zbudowana odporność. Szczepionki przeciw SARS-CoV-
2 AstraZeneca i Johnson&Johnson.

• b/ szczepionki mRNA. Wykorzystuje się kwas rybonukleinowy (RNA) jako matrycę do produkcji 
białek wirusowych w cytozolu /składnik cytoplazmy komórkowej/, które prowadzą do produkcję 
przeciwciał w organizmie szczepionego człowieka.

• Wszystkie wcześniej opisane szczepionki są podaniem gotowego przeciwciała.

• RNA patogenu zawarty w szczepionce nie jest stabilny i szybko ulega rozkładowi do nukleotydów.

• Poprzez stosowanie niskich temperatur blokujemy rozkład RNA. /PfizerBionTech, Moderna, CureVac/



Szczepionka RNA i wektorowa

• Szczepionki przeciwko COVID-19 w /UE/ 
wykorzystują jako antygen białko S 
koronawirusa, nazywane powszechnie białkiem 
kolca. Jego wybór był oczywisty, gdyż białko S 
jest dla wirusa „kluczem do drzwi” naszej 
komórki.

• Szczepionki mRNA (np. BioNTech/Pfizer oraz 
Moderna) i wektorowe (np. AstraZeneca, 
Johnson & Johnson) dostarczają komórkom 
instrukcji, w jaki sposób mają wyprodukować 
białko S. 



Różnice szczepionek mRNA i 
wektorowa

• Podstawowa różnica polega na sposobie w 
jaki dostarczana jest instrukcja dla ludzkich 
komórek: jak wyprodukować białko 
S koronawirusa.

• W przypadku szczepionek RNA instrukcja jest 
w postaci cząsteczki informacyjnego RNA 
(mRNA). mRNA ze szczepionki nie pozostaje w 
organizmie i ulega rozpadowi wkrótce po 
szczepieniu.

• W przypadku szczepionki wektorowej 
instrukcja jest w postaci DNA i dopiero w komórce 
jest przepisywana na mRNA.

• Dalsze kroki są identyczne dla obu 
rodzajów szczepionek.



Szczepionka RNA i wektorowa

Immunizacja organizmu pacjenta zachodzi poprzez kontakt z 
białkiem S SARS-CoV-2, którego proces ekspresji zachodzi 
wewnątrz komórki. Dlatego DNA czy mRNA musi być 
dostarczone do wnętrza komórki organizmu szczepionego.

W przypadku szczepionek mRNA firm Moderna oraz 
Pfizer/BioNTech, funkcję tzw. ciężarówki pełnią 
nanocząsteczki lipidowe.

W przypadku szczepionki AstraZeneca funkcję tzw. ciężarówki 
pełni szympansi adenowirus, ale tak zmodyfikowany, aby nie 
wywoływał zakażenia człowieka.



Szczepionka wektorowa

Mechanizm działania szczepionki AstraZeneca oraz Johnson & 
Johnson/Janssen przeciw SARS-CoV-2 polega na transdukcji/ 
wprowadzeniu przez wirusa zewnętrznego materiału genetycznego do 
komórki/na wniknięciu wektora adenowirusowego w następstwie 
podania domięśniowego szczepionki w mięsień naramienny górnej części 
tułowia.

We wnętrzu komórki człowieka dochodzi do uwolnienia fragmentu DNA 
kodującego białko S i jego translokacji do jądra komórkowego. Dalej mamy 
proces translacji czyli przepisanie DNA na mRNA, mówimy wtedy o 
procesie ekspresji genu.

DNA zawarte w szczepionce nie wbudowuje się do genomu ludzkiego i 
nie powoduje zmian w ludzkim DNA. Dowodem na to jest fakt, że 
człowiek poddawany jest przez tysiące lat kontaktowi z DNA i RNA 
innych organizmów.

W ciągu doby, licząc od momentu podania szczepionki, dochodzi do 
syntezy białka S wirusa SARS-CoV-2. Powstałe białko S rozpoczyna 
powolną indukcję odpowiedzi odpornościowej szczepionego człowieka.



Szczepionka AstraZeneca

• Wskazania do stosowania szczepionki AstraZeneca to czynne 
uodparnianie osób w wieku 18 lat i starszych.

• EMA nie określiła górnej granicy wieku pozostawiając tę sprawę do 
decyzji poszczególnym państwom. Są kraje, gdzie w oparciu o wyniki 
badań klinicznych wstrzymuje się jej podanie osobą powyżej 60 roku życia 
mimo iż eksperci naukowi uznają , ze szczepionka może być stosowana u 
osób starszych. Podstawą są dotychczasowe doświadczenia z innymi 
szczepionkami przeciw SARS-Cov-2 w tym także informacje na temat 
bezpieczeństwa w tej populacji/plan zarządzania ryzykiem.

• Jak popatrzymy na mechanizmy budowania odporności u 60 latków i 70 
latków to są one identyczne. Różnice mogą polegać jedynie skuteczności 
efektu tych mechanizmów.

• Im lepszy/młodszy immunizowany organizm tym lepiej podać szczepionkę 
AstraZeneca, a im słabszy/starszy to szczepionka mRNA.

• Z przeprowadzonych badań wynika natomiast, że przeprowadzenie całego 
cyklu szczepienia preparatem wektorowym chroni przed wystąpieniem 
ciężkiej postaci choroby i potrzebą hospitalizacji.



Ochrona przeciw SARS-CoV-2?

Ogólnie przyjmuje się, że chronią nas:

1/ przeciwciała neutralizujące 

2/ Komórki pamięci limfocyty B

3/ limfocyty T CD4 i limfocyty T CD8
Pamięć immunologiczna jest podstawą trwałej odporności 
ochronnej po infekcjach lub szczepieniach.

Układ odpornościowy osoby zaszczepionej rozpoznaje  
białko S SARS-CoV-2 jako obce i wyprodukuje przeciwciała 
oraz aktywuje limfocyty T (białe krwinki), aby je 
zaatakować.



Leki mogące prowadzić do 
słabszej seroprotekcji u
zaszczepionych – przykłady

a/ inhibitory kalcyneuryny / cyklosporyna, takrolimus;
b/ leki antyproliferacyjne /mycofenolan mofetylu;
c/ inhibitory m-TOR;
d/ inhibitory kostymulacji;
e/ przeciwciała monoklonalne anty CD25 / bazyliksymab/,
CD52, CD20, CD30 /brentuksymsb vedotin/, daklizumab leczenie SM, itd.;
f/ glikokortykosteroidy;
g/ betablokery / betaadrenolityki-atenolol, bisoprolol, karwedilol, 
metoprolol, nebiwolol;
h/ inhibitory TNF-alfa : p. chimeryczne, p. humanizowane, białka fuzyjne -
mimo iż posiadają różne specyficzne mechanizmy blokowania szlaku 
sygnałowegoTNF-α;
i/ inhibitory kinaz janusowych;

j/  inhibitory PARP: olaparib - rak piersi;

k/ selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny SSRI: Citalopram
l/ leczenie SM fingolimod



Kiedy się szczepić po lekach
osłabiających seroprotekcję

• Odpowiedź na szczepienie może ulec osłabieniu w przypadku 
zmniejszenia liczby komórek B.

• Szczepimy po zakończeniu podawania produktu leczniczego 
zmniejszającego ilość limfocytów B ale dopiero po unormowaniu się 
stanu komórek B.

• Dlatego właśnie pacjenci onkologiczni powinni być szczepieni przed 
rozpoczęciem leczenia oraz w trakcie remisji a nie w trakcie leczenie 
lub do roku po leczeniu /rozporządzenie MA z 22 stycznia br./.

• Leki stosowane w onkologii, hamujące seroprotekcje układu 
immunologicznego mogą być eliminowane z organizmu pacjenta 
przez np.  4-6 miesięcy /Ekulizumab, Remicade/.



Leki wpływające na układ
immunologiczny

• Selektywne inhibitory wychwytu serotoniny SSRI takie jak Citalopram / 
CITAXIN / mimo, że powodują zaburzenia układu immunologicznego – reakcje 
anafilaktyczne, są stosowane  w leczeniu pacjentów z depresją.

• Walproinian sodowy / Depakine Chrono / stosowany w leczeniu padaczki  
może prowadzić do ujawnienia się choroby immunologicznej.

• Sertralina / Zotral / stosowana w leczeniu depresji wywołuje zaburzenia 
układu immunologicznego występujące w trakcie lub po kuracji.



Fingolimod / Gilenya/

• Fingolimod wykazuje działanie immunosupresyjne co w 
przypadku szczepienia pacjentów przeciw SARS-CoV-2 
może zaowocować gorszą  seroprotekcją.

• Wiemy, że to osłabienie funkcjonowania układu 
odpornościowego pacjenta czyli immunosupresyjne 
działanie fingolimodu może zwiększać ryzyko wystąpienia 
zakażeń  obejmujących :

• OUN, aktywacje wirusa opryszczki, wirusa ospy wietrznej i 
półpaśćca, zakażeń bakteryjnych i grzybiczych.

• Eliminacja fingolimodu z organizmu pacjenta leczonego 
tym lekiem po przerwaniu leczenia może potrwać do 
dwóch miesięcy.



Alemtuzumab – 4 lata po ostatnim dożylnym podaniu

• Pacjenci leczeni Lemtradą muszą być monitorowani 
pod kątem zaburzeń autoimmunologicznych przez 
co najmniej 48 miesięcy po ostatnim dożylnym 
podaniu leku. 4 lata

•

• Pacjent musi wiedzieć ,że  zaburzenia 
autoimmunologiczne mogą również wystąpić 
później niż 48 miesięcy po ostatnim dożylnym 
podaniu leku. 4 lata



Ryzyka ciężkiego przebiegu 
COVID-19
• Płeć męska;

• Wiek: grupie osób w wieku 60-70 lat wynosi 7,7 proc., to w grupie chorych między 70. 
a 80. rokiem życia już dwukrotnie więcej - 15,1 proc. powyżej 80 lat, w której 
śmiertelność wynosi 22,6 proc;

• Czynniki genetyczne;

• Otyłość;

• Cukrzyca – 13,5 proc śmiertelność;

• Nowotwór – 25,6 proc śmiertelność;

• Choroby układu oddechowego;

• Choroby sercowo-naczyniowe, udary - 24,3 proc śmiertelność. W przypadku osób ze 
współistniejącymi chorobami sercowo-naczyniowymi śmiertelność po zapadnięciu na 
COVID-19 wynosi od 18,8 proc. (choroba niedokrwienna mięśnia sercowego) do 15,8 
proc. (inne choroby układu krążenia);

• POChP – 22,5 proc. śmiertelność;

• Stany obniżonej odporności;

• Zaburzenia hematologiczne;

• Przewlekłe schorzenia nerek.



Osoby ryzyka

Osoby z chorobami przewlekłymi, palący papierosy i z otyłością znajdują się w grupie 
ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19, i szczepienie przeciw COVID-19 jest 
szczególnie zalecane w tych grupach przez ACIP i brytyjski NHS.

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/vacc-specific/covid-19/evidence-table-phase-
1b-1c.html

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/943663/Greenbook_chapter_14a_v3.pdf

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/vacc-specific/covid-19/evidence-table-phase-1b-1c.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/943663/Greenbook_chapter_14a_v3.pdf


Niewydolność nerek

U osób z przewlekłą niewydolnością nerek, w tym schyłkową niewydolnością 
nerek szczepienie przeciw COVID-19 jest zalecane przez Zieloną Księgę:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/at
tachment_data/file/943663/Greenbook_chapter_14a_v3.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/943663/Greenbook_chapter_14a_v3.pdf


Leczenie przeciwzakrzepowe

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/vacc-specific/covid-19/evidence-
table-phase-1b-1c.html ze względu na podwyższone ryzyko ciężkiego 
przebiegu COVID-19.

Tak jak w przypadku innych wstrzyknięć domięśniowych, szczepionkę należy 
podawać z zachowaniem ostrożności osobom otrzymującym leczenie 
przeciwzakrzepowe lub u których występuje małopłytkowość lub inne 
zaburzenie krzepnięcia krwi hemofilia), ponieważ po podaniu 
domięśniowym u takich osób może wystąpić krwawienie lub mogą powstać 
siniaki – ChPL COMIRNATY.

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/vacc-specific/covid-19/evidence-table-phase-1b-1c.html


SARS-CoV-2 obraz 3D





Zarządzanie epidemią COVID-19

Początek pandemii:

• testujemy aby izolować chorych i zakażonych objawowych i bezobjawowych;

• podajemy leki dla pacjentów z COVID-19, przeważnie nie lub mało skuteczne;

• Poszukujemy efektywnych procedur terapeutycznych.

Środek pandemii:

• Mamy szczepionkę i szczepimy aby zmniejszyć ryzyko zachorowań;

• Wiemy więcej o terapii dla pacjentów chorych na COVID-19.

Koniec pandemii:

• Mamy dużą wiedzę o SARS-CoV-2;

• Mamy sprawdzone leki oraz procedury terapeutyczne dla pacjentów z COVID-19;

• Mamy szczepionki przeciw SARS-CoV-2;

• Liczymy się z nawrotami endemicznymi SARS-CoV-2.



Diagnostyka

• W diagnostyce laboratoryjnej COVID-19 w mamy 
następujące testy:

• Do wymazu z gardła i nosa:

• a/Molekularne

• b/Antygenowe

• Do badania krwi tętniczej lub osocza

• c/Serologiczne (na poziomie 25 proc.)



Ocena testu

Skuteczność testów opisują dwa 
główne parametry:

• a/ czułość – zdolność do wykrywania wirusa w 
danej próbce (nawet, jeśli jest go niewiele),

• b/ swoistość – niemożność wykrycia w 
teście jakiegoś innego patogenu i pomylenia go 
z wirusem poszukiwanym.



Testy molekularne/genetyczne
wykrywają RNA wirusa

• a/ testy molekularne RT-PCR (Reverse transcription polymerase chain reaction), 
najlepsze – wykrywają materiał genetyczny wirusa – fragmenty mRNA. Zakłada 
się więc, że ich skuteczność i czułość to 100 proc.

• Test genetyczny pozwoli stwierdzić, że albo jesteśmy zakażeni – albo przeszliśmy 
chorobę w ostatnich 2-4 tygodniach.

• Wynik dodatni, a więc wykrycie materiału genetycznego wirusa w tym teście, nie 
oznacza jednak z automatu zakaźności. Zwykle po upływie 1 tygodnia od 
wystąpienia objawów w drogach oddechowych mogą być dalej obecne 
fragmenty genomu wirusa. Ale nie musi to być wirus aktywny, którym możemy 
kogoś zakazić.



Komitet Genetyki
Człowieka i Patologii Molekularnej PAN

• Próba dyskredytacji molekularnych testów na obecność SARS-CoV-2, opartych o 
technikę PCR lub ilościową RT-PCR jest błędna.

• Techniki te dają się doskonale wystandaryzować, szczególnie w ich odmianie 
ilościowej, używanej w identyfikacji wirusa SARS-CoV-2.

• Istotą techniki PCR jest specyficzne namnożenie niewielkiej liczby kopii ściśle 
określonego fragmentu materiału genetycznego, nawet w mieszaninie 
zawierającej przewagę innych sekwencji. Specyficzność prawidłowo 
zaprojektowanej reakcji, przy równoczesnym zastosowaniu 
odpowiednich kontroli, jest jedną z niekwestionowanych zalet techniki PCR, która 
od lat stanowi złoty standard w molekularnej diagnostyce genetycznej na całym 
świecie.



Testy antygenowe
– wykrywają białka wirusa, ale na podstawie innej 
reakcji chemicznoimmunologicznej

• b/ testy antygenowe – POCT – point-of-care tests.

• Kryteria WHO czułość co najmniej 80 proc., swoistość 96 proc.

• trochę słabsze od RT-PCR – wykrywające białka charakterystyczne dla wirusa SARS-
CoV-2, w tym białko nukleokapsydu SARS-CoV-2 pozwalają tanio i szybko wykrywać 
osoby stwarzające największe ryzyko zakażenia. Przy małej ilości wirusa w 
organizmie, test może dać wynik fałszywie ujemny.

• Dokładność szybkich testów antygenowych wzrasta, gdy są one stosowane u ludzi 
do 5 do max 7 dni od stwierdzenia objawów.



Diagnostyka

• Wykonywanie badań antygenowych ma sens 
tylko wtedy, kiedy występują objawy choroby –
lub w okresie tuż przed pojawieniem się 
objawów. Robienie testów antygenowych u osób 
bezobjawowych jest pozbawione sensu.

• Ten bezsens zafundowali sobie 
Słowacy. Nasi sąsiedzi przeprowadzili proces
masowego testowania testami antygenowymi w 
nadziei, że wykryją osoby bezobjawowe i będą je 
izolować. Zapomnieli tylko, że testy u osób 
bezobjawowych mają bardzo niską czułość, bo 
nawet w tych najlepszych jest ona na poziomie 25 
proc.



c/testy serologiczne/najsłabsze/

Testy serologiczne wykrywają przeciwciała wytwarzane przez ludzi, gdy zostali zakażeni wirusem. 
Przeciwciała mogą pojawić się po kilku dniach od zakażenia i często pozostają we krwi przez tygodnie po 
wyzdrowieniu, dlatego testy przeciwciał mają ograniczone zastosowanie w diagnostyce.

Wynik dodatni  świadczy o przejściu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

a/  badanie wykonywane są na analizatorze w laboratorium diagnostycznym, 

lub

b/ oznaczenie immunochromatograficzne w postaci szybkiego testu POCT, Wykonywane w domu przez 
osobę nie fachową bez sprzętu specjalistycznego. Odczyt wyniku po 10 minutach.

Dodatni wynik na testy IgG/IgM/IgA świadczy o przebytym, nieaktywnym zakażeniu.

Wyniki dodatnie mogą być spowodowane przebytą lub trwającą infekcją szczepami koronawirusa innego 
niż SARS-CoV-2 takimi jak HKU1, NL63, OC43, 229E.

Ujemny wynik nie wyklucza infekcji, gdyż do ponad 7 dni opóźnione jest powstawanie przeciwciał.

Testy serologiczne
– wykrywają przeciwciała przeciwko białkom wirusa



Jak sprawdzić czy szczepienie  
przeciwko SAS-CoV-2 coś nam 
dało?

Wstęp:

Pacjent covidowy i ozdrowieniec mają przeciwciała  
przeciwko różnym elementom wirusa m.in. białko 
nukleokapsydu/N/, białko płaszcza, białko błonowe, białko 
S/Spike/ – kolca, szczytowe.

Osoba zdrowa zaszczepiona ma wyłącznie przeciwciała  
skierowane przeciwko podjednostce S1 i S2 białka S.

Białko S SARS-CoV-2  składa się z fragmentu S1 z domeną 
wiążącą receptor RBD oraz fragmentu S2 czyli mamy w 
białku S głowę i ogon.



Ciąg dalszy...

Jak sprawdzić naszą odporność

a) metoda beznadziejna to próbować się zakazić SARS-CoV-2, co
serdecznie odradzam;

b) sprawdzić ilościowym testem immunologicznym poziom
przeciwciał IgG, pamiętając, że jest to ważny biomarker
odporności ale niedający 100% odpowiedzi na pytanie czy
jesteśmy wystarczająco chronieni. Przystąpienie do
przeprowadzenia badania nie wymaga specjalnego
przygotowania, nie trzeba być na czczo. Pobieranym materiałem
jest krew żylna.



Ciąg dalszy...
Szczepionki pobudzają powstawanie różnych klas przeciwciał IgA, IgM i IgG przeciw SARS-
CoV-2.

Nas interesują testy immunologiczne pozwalające na stwierdzenie w naszej surowicy krwi
żylnej obecność IgG S1 i IgG S2 oraz IgG rozpoznającą domenę wiążącą receptor RBD.

Dodatni wynik testu oparty na białku nukleokapsydowym wskazuje na wcześniejsze
zakażenie, podczas gdy ujemny test oparty na białku nukleokapsydowym jest oczekiwany po
szczepieniu.

Można wybrać jeden z poniższych testów dostępnych w Polsce:
a) ilościowy test oceniający pomiar stężenia przeciwciał IgG skierowanych przeciwko

podjednostce S1 oraz białku nukleokapsydu (N). Pozwala to na rozróżnienie
szczepionych, którzy nie przeszli w przeszłości zakażenia SARS-CoV-2 (IgG antyN –
negatywne, IgG S1 – pozytywne) od osób tych, którzy mieli kontakt z wirusem (IgG
antyN – pozytywne, IgG S1 – pozytywne);

b) ilościowy pomiar stężenia przeciwciał IgG specyficznych dla podjednostek S1 i S2 białka
S koronawirusa;

c) ilościowy pomiar stężenia przeciwciał IgM i IgG rozpoznających domenę wiążącą
receptor (RBD) znajdującą się w podjednostce S1 białka S koronawirusa.



Ciąg dalszy...

Wyniki uzyskane w trzech wyżej wymienionych testach nie są ze sobą
porównywalne, bo określają przeciwciała skierowane wobec różnych
regionów białka S (S1, S1 i S2 lub RBD).

Aby uzyskać odpowiedź jak najbliższą prawdzie zaleca się wykonanie
ilościowego testu immunologicznego 14 dni po podaniu drugiej dawki
szczepionki mRNA lub wektorowej.

W wyżej wymienionych testach ustalony jest tylko próg, powyżej
którego wynik uznaje się za pozytywny, świadczący o obecności
specyficznych przeciwciał skierowanych wobec białka S bądź domeny
wiążącej receptor (RBD).



Ciąg dalszy...

Należy pamiętać, że podanie szczepionki przeciwko COVID-19
pobudza różne procesy w obrębie układu odpornościowego, nie tylko
związane z produkcją przeciwciał.

Odmiennymi procesami są w układzie odpornościowym są:

a) odpowiedź o charakterze komórkowym, związana z limfocytami T
cytotoksycznymi

a) związana z komórki B pamięci, które przechowują informację o
białku S koronawirusa.

Z tych powodów nie należy wysuwać zbyt daleko idących wniosków
na podstawie samych wyników testu serologicznego określającego
poziom IgG. Obecnie nie zaleca się testowania przeciwciał w celu
oceny odporności na COVID-19 po szczepieniu /WHO luty 2021/



Givlaari /siRNA/– dop. w Polsce

Produkt leczniczy Givlaari jest wskazany do stosowania w leczeniu ostrej porfirii wątrobowej
(AHP, ang. acute hepatic porphyria) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat.

Giwosyran jest dwuniciowym małym interferującym kwasem rybonukleinowym (siRNA,
ang. small interfering ribonucleic acid), który w mechanizmie interferencji RNA powoduje w
hepatocytach rozpad matrycowego kwasu rybonukleinowego (mRNA) syntazy kwasu
aminolewulinowego typu 1 (ALAS1, ang. aminolevulinic acid synthase 1), co prowadzi do
zmniejszenia ilości indukowanego wątrobowego mRNA ALAS1 w kierunku prawidłowego
poziomu.

Skutkiem stosowania Givlaari jest zmniejszenie stężenia we krwi neurotoksycznych
produktów pośrednich, mianowicie kwasu aminolewulinowego (ALA, ang. aminolevulinic
acid) i porfobilinogenu (ang. porphobilinogen) — kluczowych czynników przyczynowych
napadów i innych objawów chorobowych ostrej porfirii wątrobowej.



Legvio /siRNA/ – dop. w Polsce

Inklisiran wskazany do stosowania u osób dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią
(heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną i hipercholesterolemią wielogenową) lub
dyslipidemią mieszaną, jako uzupełnienie diety: w skojarzeniu ze statyną lub statyną wraz z
innymi lekami zmniejszającymi stężenie lipidów u pacjentów, u których nie można osiągnąć
stężenia LDL-C będącego celem terapii w wyniku stosowania maksymalnej tolerowanej
dawki satyny lub samodzielnie bądź w skojarzeniu z innymi lekami zmniejszającymi stężenie
lipidów u pacjentów nietolerujących statyn lub u pacjentów, u których stosowanie statyn
jest przeciwwskazane.

Inklisiran jest dwuniciowym, małym interferującym kwasem rybonukleinowym (ang. small
interfering ribonucleic acid, siRNA) zmniejszającym stężenie cholesterolu, sprzężonym na
nici kodującej z trójantenową N-acetylogalaktozaminą (ang. N-acetylgalactosamine,
GalNAc), co ma ułatwić jego wychwyt przez hepatocyty.

W hepatocytach inklisiran wykorzystuje mechanizm interferencji RNA i ukierunkowuje
katalityczny rozkład mRNA na konwertazę proproteinową subtylizyny/keksyny typu 9. Takie
działanie zwiększa recykling i ekspresję receptorów LDL-C na powierzchni hepatocytów, co
nasila wychwyt LDL-C i zmniejsza stężenia LDL-C w krążeniu.



Pytania i odpowiedzi



Komitetu Genetyki Człowieka i 
Patologii Molekularnej PAN 

Jest nieprawdą, że RNA podawany w szczepionce przeciw 
COVID-19 zostaje przepisany na DNA. 

Podawany w szczepionce konstrukt genetyczny (mRNA) nie 
ulega odwrotnej transkrypcji, nie wnika do jądra 
komórkowego, nie zostaje również wbudowany do genomu 
komórkowego. 

mRNA, ze względu na swoją znaczną niestabilność (stąd 
uciążliwa konieczność transportu w temp. -70 st. C), po 
uruchomieniu procesu translacji ulega nieodwracalnemu 
rozpadowi. 



Matryca mRNA

Produkcja białek na matrycy mRNA zachodzi w cytozolu.

RNA nie musi zostać wprowadzone do jądra komórkowego, dzięki
czemu możliwe jest uniknięcie ryzyka wbudowania obcego materiału
genetycznego do genomu zaszczepionego osobnika.

Komórka ma:
1/ Ścianę komórkową
2/ Błonę komórkową
3/ Cytoplazmę, która składa się z: cytozolu, organelli komórkowych,
jądra komórkowego.

Cytozol to roztwór koloidalny, w którym fazę rozpraszającą stanowi
woda, fazę rozproszoną stanowią wszystkie inne związki organiczne,
w których przeważają białka i związki nieorganiczne.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cytozol
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%85dro_kom%C3%B3rkowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Genom


Telomeraza i transpozony

Telomerazie i transpozonom nic do fragmentu mRNA w szczepionce na COVID.

W związku z zakażeniem człowieka nie dochodzi do przejścia kodu genetycznego wirusa na
człowieka, bo nie stajemy się hybrydą. Osoby, które temu przeczą powinny być już miksem
komarów, muszek, pszczół, szerszeni, psów , kotów, węży i innych gryzących i drapiących
osobników wprowadzających przy kaleczeniu nas swój materiał genetyczny.

Telomeraza jest bardzo ważnym enzymem, którego funkcją jest odbudowywanie telomerów
czyli ochronnych czapeczek z DNA na końcach chromosomów.

Podjednostka TERT telomerazy ma funkcję odwrotnej transkryptazy, ale przepisuje tylko i
wyłącznie jedno, konkretne RNA o długości 451 nukleotydów na DNA, które musi składać
się z palindromicznych sekwencji CCCAAU (C –cytozyna, A – adenozyna, U – uracyl).
Ponadto potrzebna jest obecność motywu pseudowęzła z domeną CR4/CR5 i
zakonserwowaną domenę CR7 na końcu 3'. W związku z tym TERT działa w sposób ściśle
określony i nie może przepisywać dowolnej cząsteczki RNA na DNA.

Reasumując, nie ma możliwości by telomeraza była w stanie przepisać szczepionkową
cząsteczkę mRNA na DNA.



Transpozony

Transpozony to naturalne mobilne elementy w naszych 
komórkach posiadające zdolność do przenoszenia się z 
miejsca na miejsce w obrębie genomu, właśnie na zasadzie 
transkrypcji i odwrotnej transkrypcji.  

W ich przypadku proces jest bardzo selektywny.  

Możliwość przeprowadzenia reakcji odwrotnej transkrypcji 
zależy od obecności konkretnej struktury RNA na końcu 
cząsteczki. 

Jest to nieodzowne, ponieważ w innym przypadku enzym 
ten byłby w stanie przepisać całe RNA znajdujące się w 
komórce, co czyniłoby go bezużytecznym.



Odstęp między podaniem szczepionki przeciw 
COVID-19 oraz szczepionki na inne schorzenia 
powinien wynosić minimum 14 dni. 
DLACZEGO, skoro wiele szczepionek nie 
interferuje ze sobą?

W badaniu klinicznym od uczestników wymagano zachowania co najmniej 14-dniowego
odstępu przed podaniem i po podaniu szczepionki przeciw grypie, aby mogli otrzymać
placebo lub szczepionkę mRNA przeciw COVID-19. (ChPL 5.1) Nie badano interakcji z innymi
szczepionkami. (ChPL 4.5)

Ze względu na to, iż jest to nowy produkt, odstęp między szczepieniami pozwala na
wykluczenie nałożenia się NOP po różnych szczepionkach, co ułatwia monitorowanie
bezpieczeństwa produktu.

Wytyczne CDC dopuszczają odstępstwa od tej reguły, jeśli ryzyko odroczenia innego
szczepienia (lub szczepienia przeciw COVID-19) przekracza korzyści:

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-
considerations.html#Coadministration

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html


Czy ozdrowieniec może ponownie 
zachorować na COVID-19

• U osób, które przeszły zakażenie, surowiczy 
poziom przeciwciał jest wysoce zależny od 
jego przebiegu klinicznego. 

• W przypadku zakażenia bezobjawowego lub 
ze skąpymi symptomami stężenie przeciwciał 
IgG (tzw. późnej fazy), potrafi być bardzo 
niskie bądź zanika w ciągu kilku kolejnych 
tygodni od ustąpienia objawów.



Szczepienia ozdrowieńców

Obecnie nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa lub skuteczności szczepienia u osób,
które otrzymały osocze ozdrowieńców jako część leczenia COVID-19.

Obecne w surowicy przeciwciała ozdrowieńców mogą zneutralizować wytworzone białko S
na matrycy mRNA, co może wpłynąć na skuteczność produktu.

ChPL pkt 5.1: W badaniu klinicznym od uczestników wymagano zachowania co najmniej 60-
dniowego odstępu przed otrzymaniem lub po otrzymaniu produktów
krwiopochodnych/osocza lub immunoglobulin do czasu zakończenia badania, aby mogli
otrzymać placebo lub szczepionkę mRNA przeciw COVID-19.

Wytyczne CDC także mówią o 90 dniach w przypadku podawania surowicy ozdrowieńców.



Ozdrowieńcy

• Według mojej opinii ozdrowieńcy mogą dostawać 
tylko jedną szczepionkę.

• Podanie drugiej szczepionki niewiele wnosi do systemu 
budowania odporności przed SARS-CoV-2.

• Znaczna pamięć immunologiczna jest generowana po 
COVID-19, z udziałem wszystkich czterech głównych 
rodzajów pamięci immunologicznej. Tak więc proste 
testy serologiczne przeciwciał SARS-CoV-2 nie 
odzwierciedlają bogactwa i trwałości pamięci 
immunologicznej SARS-CoV-2. 



Czy szczepionkę mRNA należy podawać tylko 
domięśniowo w ramię szczepionej osoby.

Tak zaleca producent. W przypadku innych szczepionek stwierdzono, że miejsce podania 
szczepionki (a także głębokość wkłucia) jest związane ze zróżnicowaną odpowiedzią na 
szczepienie. W przypadku podawania w pośladek użycie dłuższej igły (2 cale) niż dla podania 
w ramię (1 cal) skutkowało lepszą odpowiedzią na szczepienie niż w przypadku krótszej igły 
(1 cal), lecz była ona gorsza niż przy podaniu w ramię.

Zhang, Lu et al. “Effect of vaccine administration modality on immunogenicity and 
efficacy.” Expert review of vaccines vol. 14,11 (2015): 1509-23. 
doi:10.1586/14760584.2015.1081067

CDC nie zaleca podawania szczepionek w mięsień pośladkowy u dzieci (ze względu na 
możliwość uszkodzenia nerwu kulszowego) jak i u dorosłych.

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00001226.htm

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00001226.htm


Zgony po szczepieniach 
przeciw SARS-CoV-2

Pacjenci byli w tzw. zespole kruchości terminalnej.

Oznacza to, że znajdowali się oni w bardzo ciężkim, krytycznym, 
stanie niestabilnym. W takiej sytuacji zdarzenia niepożądane po 
szczepieniu, niegroźne dla większości osób, jak wystąpienie biegunki, 
czy pojawienie się gorączki stanowią niebezpieczeństwo dla pacjenta 
którego organizm jest wycieńczony chorobą podstawową.



Czy to prawda, że kobiety po 
zaszczepieniu przeciw
SRAS-CoV-2 będą bezpłodne?

Rzekome problemami z płodnością po zaszczepieniu to 
bzdura.

Syncytyna, która pełni rolę w prawidłowym funkcjonowaniu 
łożyska nie może być podmieniana przez białko S wirusa 
uzyskane po podaniu szczepionki.  Gdyby to było prawdą to 
układ immunologiczny nieustannie musiałby mylić białka ze 
sobą a w konsekwencji rodzaj ludzki przestałby istnieć. 
Postulowanie, że szczepionka doprowadzi do problemów z 
płodnością jest po prostu straszeniem ludzi. 

Przechorowanie COVID-19 nie obniża zdolności 
prokreacyjnych ludzi.



Co z wykorzystywaniem 
materiału pochodzącego od 
ludzi?

Od dawna wykorzystujemy materiał  pochodzenia 
ludzkiego: krew, krew pępowinowa, szpik, narządy 
miąższowe, rogówki oka, tkanka kostna, skóra, łożyska, 
ludzkie  embrionalne komórek nerki, mocz. 

Mocz ludzki jest surowcem do produkcji Urokinasy i 
Gonadotropiny kosmówkowej.

Krew pępowinowa jest surowcem do otrzymywania 
komórek macierzystych.

Krew ludzka jest surowcem do produkcji przeciwciał 
ozdrowieńców, itd. 



Czy w produkcji szczepionki 
wykorzystuje się abortowane  
płody ludzkie?

Szczepionka AstraZeneca/Uniwersytet Oxfordzki 
wykorzystali bardzo dalekie klony ludzkich komórek 
embrionalnych wątroby pozyskane od martwych zarodków 
z poronień samoistnych 50 lat. Nie były to płody 
abortowane.

Stanowisko  Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych 
Konferencji Episkopatu Polskiego i Stolica Apostolska 
wypowiadała się  czterokrotnie: „każdy człowiek w tym 
katolik może korzystać ze szczepionek , nawet 
opracowanych z wykorzystaniem linii komórkowych 
abortowanych płodów, jeżeli nie są dostępne inne 
szczepionki nie budzące takich zastrzeżeń”.



Komitetu Genetyki 
Człowieka i Patologii Molekularnej PAN 

Rzekomo negatywny wpływ szczepionki na procesy rozrodcze powodowany ma być 
podobieństwem białka kolca wirusa i białka syncytyny. W wypowiedziach internetowych 
mylone są pojęcia homologii i reakcji krzyżowych. 

Białko kolca wirusa SARS-CoV-2 i syncytyna zawierają niewielkie fragmenty o pewnym 
podobieństwie sekwencji aminokwasów, jednak nie oznacza to że przeciwciała na to białko 
będą reagowały z syncytyną. Fragment jaki białko kolca (glikoproteina S) dzieli z 
syncytynami jest zbyt mały, aby wywołać immunologiczną reakcję krzyżową. Nie wykazano 
reaktywności krzyżowej swoistych przeciwciał antywirusowych z syncytyną człowieka 
obecną w plemnikach. 

Nie stwierdzono także wpływu infekcji SARS-CoV-2, a tym bardziej szczepienia przeciw 
COVID-19, na zdrowie reprodukcyjne kobiet. Podsumowując, nie ma żadnych naukowo 
uzasadnionych przyczyn aby sądzić, że szczepionka może w jakikolwiek sposób zagrażać 
płodności kobiet lub mężczyzn czy rozrodowi w ogólności. 



INFO dla stron szczepień
Przed szczepieniem dawcy powinni powiedzieć biorcom szczepionki
mRNA o możliwym odczynie poszczepiennym (np. ból, obrzęk,
rumień w miejscu wstrzyknięcia, zlokalizowaną powiększenie
limfatywne pachowe po tej samej stronie co zaszczepione ramię) oraz
ogólnoustrojowe (np. gorączka, zmęczenie, ból głowy, dreszcze, bóle
mięśni, bóle stawów) objawy po szczepieniu.

W zależności od produktu szczepionkowego (Pfizer vs. Moderna),
grupy wiekowej i dawki szczepionki, u około 80–89% zaszczepionych
osób rozwija się co najmniej jeden objaw miejscowy, a 55–83%
rozwija co najmniej jeden objaw ogólnoustrojowy po szczepieniu.
Mają one jednak charakter krótkotrwały, i ustępują najczęściej po 2-3
dniach.

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/reactogenicity.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-manufacturer/pfizer/reactogenicity.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/moderna/reactogenicity.html


Nie ma premedykacji przed 
szczepieniem mRNA

Leki przeciwgorączkowe lub przeciwbólowe (np. paracetamol,
niesteroidowe leki przeciwzapalne) mogą być przyjmowane w
leczeniu poszczepiennych objawów miejscowych lub
ogólnoustrojowych, jeśli jest to właściwe z medycznego powodu.
Jednakże rutynowe profilaktyczne podawanie tych leków w celu
zapobiegania objawom po szczepieniu nie jest obecnie zalecane.



INFO dla stron szczepień
• Osoby z natychmiastową reakcją alergiczną na pierwszą dawkę 

szczepionki mRNA COVID-19 nie powinny otrzymywać 
dodatkowych dawek żadnej ze szczepionek mRNA COVID-19.

• Ale wstrząs anafilaktyczny w przeszłości, możliwy do opanowania 
podaniem adrenaliny nie powinien być przeciwwskazaniem do 
szczepień.

• Wstrząs anafilaktyczny w przeszłości to wstrząs wywołany z 
innego powodu.

• Szczepionki mRNA –drugie szczepienie więcej odczynów

• Szczepionki wektorowe – drugie szczepienie mniej odczynów niż 
przy pierwszym podaniu szczepionki wektorowej.

• Neutropenia / poniżej 1500 neutrofili – pacjenta nie szczepimy/

• Dreszcze o objawy cytokin po zaszczepieniu.



Info

Dzieci chorujące na choroby spichrzeniowe 
doprowadzające do kumulacji glikosfingolipidów 
wewnątrz komórek organizmu pacjenta bardzo lekko lub 
bezobjawowo przechodzą COVID-19.

Zaczęto to analizować w kierunku poszukiwania leków na 
COVID-19.

Po przeszczepie szpiku nie szczepimy.

Po lekkim przejściu COVID-19 szczepimy po miesiącu, a po 
ciężkim przejściu COVID-19 szczepimy po trzech miesiącach.



Szczepionka NOVAVAX

• Szczepionka jest szczepionką opartą na białkach, która 
zawiera maleńkie cząsteczki wykonane z wyhodowanej w 
laboratorium wersji białka „S” znajdującego się na 
powierzchni koronawirusa SARS-CoV-2. 

• Zawiera również „adiuwant”, substancję pomagającą 
wzmocnić odpowiedź immunologiczną na szczepionkę. 

• Kiedy dana osoba otrzyma szczepionkę, jej układ 
odpornościowy zidentyfikuje cząsteczki białka jako obce i 
wytworzy naturalną obronę przeciwko nim - przeciwciała i 
limfocyty T. 

• Jeśli później zaszczepiona osoba wejdzie w kontakt z SARS-
CoV-2, układ odpornościowy rozpozna białko występujące 
na wirusie i będzie przygotowany do zaatakowania go.



Szczepionka Curve Vax

• CVnCoV zawiera cząsteczkę zwaną informacyjnym RNA (mRNA), 
która zawiera instrukcje tworzenia białka „S”. mRNA jest zawarte 
w drobnych cząstkach tłuszczów (lipidów), które zapobiegają zbyt 
szybkiemu rozkładowi. 

• Kiedy dana osoba otrzyma szczepionkę, niektóre jej komórki 
odczytują instrukcje mRNA i tymczasowo wytwarzają białko „S”. 
Układ odpornościowy osoby rozpozna wtedy to białko jako obce i 
wyprodukuje przeciwciała oraz aktywuje przeciwko niemu 
limfocyty T (białe krwinki). 

• Jeśli później dana osoba wejdzie w kontakt z wirusem SARS-CoV-2, 
jej układ odpornościowy rozpozna białko i będzie gotowy do obrony 
organizmu przed wirusem. mRNA ze szczepionki nie pozostaje w 
organizmie i ulega rozpadowi wkrótce po szczepieniu.

• Szczepionka jest podobna do szczepionki Pfizer.



Komórki mezenchymalne /MSC/

• Randomizowane badanie kliniczne, przeprowadzone 
pod nadzorem amerykańskiej Agencji ds. Żywności i 
Leków (FDA), wykazało, że dożylne podanie komórek 
mezenchymalnych (MSC) pochodzących ze sznura 
pępowinowego zmniejsza ryzyko śmierci i przyspiesza 
powrót do zdrowia pacjentów z zespołem ostrej 
niewydolności oddechowej (ARDS) w COVID-19. 

• Badacze zdecydowali się podać pacjentom komórki 
MSC z pępowiny, ponieważ wiele wcześniejszych 
badań wykazało ich działanie immunomodulujące w 
różnych chorobach.



Warunkowe pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu (CMA)

• Warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (conditional marketing 
authorisation CMA) jest przyspieszoną procedurą wydawania pozwoleń w celu 
szybszego zatwierdzania terapii oraz szczepionek w sytuacjach zagrożenia zdrowia 
publicznego w UE. 

• CMA zezwala na wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych, które spełniają 
niezaspokojone potrzeby terapeutyczne, na podstawie mniej kompletnych 
danych niż zwykle jest to wymagane. 

• Dzieje się tak, gdy korzyści wynikające z natychmiastowej dostępności leku lub 
szczepionki dla pacjentów przewyższają ryzyko związane z faktem, że nie 
wszystkie dane są jeszcze dostępne. Jednak posiadane dane muszą wskazywać, że 
korzyści ze stosowania leku lub szczepionki przeważają nad jakimkolwiek 
ryzykiem. 

• CMA gwarantuje, że zatwierdzony produkt leczniczy lub szczepionka spełnia 
rygorystyczne normy UE dotyczące skuteczności, bezpieczeństwa i jakości oraz 
jest wytwarzany w zatwierdzonych, certyfikowanych obiektach zgodnie z 
wysokimi standardami farmaceutycznymi dotyczącymi produkcji na dużą skalę. 

• Po przyznaniu CMA firmy muszą dostarczyć dalsze dane z trwających lub nowych 
badań w ustalonych wcześniej terminach, aby potwierdzić, że korzyści nadal 
przeważają nad ryzykiem. 



Słowniczek
DNA: kwas dezoksyrybonukleinowy, w którym zapisana jest informacja genetyczna człowieka taka jak np. kolor 
oczu czy włosów. Przechowywany jest w jądrze każdej komórki.

Episom: niewielki fragment DNA który pozostaje niezależny od DNA genomowego.

RNA: kwas rybonukleinowy, drugi po DNA rodzaj kwasu nukleinowego, również niosący informację genetyczną. 
U ludzi pełni rolę „pomocniczą” dla DNA, ale jest jedynym materiałem genetycznym niektórych wirusów.

mRNA: messanger RNA: kwas rybonukleinowy (RNA) służący jako matryca do tworzenia białek przez komórki

Nukleotydy: organiczne związki chemiczne, będące podstawową jednostką budulcową kwasów nukleinowych 
(DNA i RNA)

Aptamer: oligonukleotydy, krótki fragment DNA lub RNA.

Osocze: podstawowy płynny składnik krwi, stanowiący środowisko dla krwinek i innych elementów krwi

Patogenność: zdolność do zapoczątkowania choroby

Kazuistyczny: bazujący na przypadkach czy przykładach

Czynnik etiologiczny: powoduje powstawanie choroby

Epidemia: zwiększone występowanie choroby zakaźnej na danym obszarze

Genom: całość materiału genetycznego organizmu

Heterogenność: niejednorodność, różnorodność

CI: Confidence Interval (pl. przedział ufności)

HR: Hazard Ratio (pl. hazard względny)



Dziękuję za uwagę 
i cierpliwość

Dr n. farm. Leszek Borkowski

tel: 604-076-000

e-mail: c@data.pl


