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1. Úvod
•

•

•

•

•
•

•

•

•

Ochorenie COVID-19 vyvolané vírusom SARS-CoV-2 má pestrý klinický obraz aj komplikácie, pričom jeho priebeh nie je spoľahlivo predpovedateľný
u žiadneho človeka.
Medzi najrizikovejšie skupiny pre ochorenie COVID-19 a jeho komplikovaný
priebeh patria seniori, tehotné ženy, pacienti s rôznymi chronickými komorbiditami alebo rizikovou farmakoterapiou.
Očkovanie stálo pri zrode modernej imunológie a neustále ju sprevádza. Dynamický rozmach poznatkov o fungovaní imunitného systému a jeho precíznych reguláciách predstavuje základ pre vývoj moderných, účinných a bezpečných vakcín, a to vrátane vakcín proti ochoreniu
COVID-19.
Bezprostredná absencia infekčných ochorení z minulosti (ako dôsledok dlhoročného očkovania) vedie k neprimeranému pocitu bezpečia niektorých ľudí,
čo v konečnom dôsledku vedie k neopodstatnenému spochybňovaniu významu očkovania proti týmto ochoreniam.
Vývoj vakcín proti COVID-19 nadviazal na intenzívny výskum a nepopierateľné úspechy vo vakcinológii najmä za posledných niekoľko dekád.
Výsledky klinického skúšania sú zárukou, že do použitia v reálnej praxi
sa dostanú iba vakcíny s optimálnym pomerom medzi účinnosťou (a imunogenitou) a bezpečnosťou (a reaktogenitou). To samozrejme nevylučuje výskyt vedľajších príhod po očkovaní. Väčšina vedľajších príhod sa vyznačuje
miernou až strednou intenzitou, krátkym trvaním a spontánnym odznením.
Závažné vedľajšie príhody sa vyskytujú veľmi zriedkavo a vzhľadom na masívnosť očkovania proti COVID-19 je logické, že sa môžu u predisponovaných
osôb objaviť. Práve včasná dostupnosť informácií o závažných vedľajších príhodách vyplýva z ich detailného monitoringu a pravidelného hlásenia.
Odpor voči vakcínam je spojený s nepochopením ich podstaty a nedostatkom relevantných informácií. Je správne mať kritický postoj a rešpekt, ten však nesmie viesť k bezprecedentnému odmietaniu a znevažovaniu
očkovania a jeho pozitívnych účinkov.
V prípade očkovania proti COVID-19 je mnoho nesprávnych informácií
a postupov. Žiaľ, nejednotnosť pri odporúčaní očkovania najmä v špeciálnych
situáciách vedie nielen k neistote a nedôvere (neodôvodnenej) k týmto vakcínam, ale v konečnom dôsledku k ohrozovaniu pacientov ochorením pri nesprávnej kontraindikácii očkovania.
Spoliehať sa na svoj funkčný imunitný systém je hazardom, a to aj vzhľadom
na zásadnú účasť nadmerne aktívnej imunitnej reaktivity pri komplikáciách
a progresii ochorenia COVID-19.
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•

•

•

•
•

Budovanie efektívnej imunity správnou životosprávou, stravou, pohybom,
otužovaním či rôznymi imunomodulačnými prípravkami predstavuje dôležitú súčasť stratégie pre čo najlepšie zvládnutie ochorenia COVID-19, ale nezabezpečí efektívnu individuálnu ani kolektívnu ochranu pred infekciou.
Uprednostňovať premorenie populácie a prirodzenú infekciu so známymi
negatívnymi dosahmi na spoločnosť a jednotlivca považujeme vo svetle poznatkov, ktoré prinášame v tejto príručke, nielen za nevedecké, ale najmä
za neetické.
Všetky informácie a údaje uvádzané v tejto publikácii sú v súlade s aktuálnymi
poznatkami, hlásenými alebo publikovanými údajmi a klinickými skúsenosťami k dnešnému dátumu.
Vzhľadom na to, že dáta a odborné informácie pribúdajú každý deň, je pravdepodobné, že sa niektoré odporúčania budú priebežne revidovať.
Tento dokument predstavuje praktickú príručku pre zdravotníckych pracovníkov. Autori upozorňujú na potrebu overiť si aktuálnosť údajov a odporúčaní.

• Základným dôvodom pre očkovanie proti ochoreniu
COVID-19 je nepredvídateľnosť priebehu ochorenia
a jeho následkov.
• Do použitia v reálnej praxi sa dostanú iba vakcíny
s optimálnym pomerom medzi účinnosťou
a bezpečnosťou.
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2. Vakcíny proti COVID-19
a ich charakteristiky
Úvod
•

•

•

•
•

Výzva Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) z 30. 1. 2020 o ohrození verejného zdravia medzinárodného významu umožnila krajinám podporiť
výskum vakcín proti COVID-19, zefektívniť priebeh klinických skúšaní a urýchliť ich schvaľovací proces.
V Európskej únii sú podmienečne schválené 4 vakcíny a ďalšie 3 prechádzajú
procesom priebežného posudzovania (rolling review). Vo svete je schválených
13 vakcín.
Povolené vakcíny v EÚ sú na báze nukleových kyselín (mRNA alebo DNA).
Koncepcia mRNA/DNA vakcín je známa niekoľko desaťročí a bola úspešne
aplikovaná pri epidémii spôsobenej vírusom Zika a tiež pri ebole. V súčasnosti prebieha posudzovanie podjednotkovej rekombinantnej vakcíny.
Nové typy vakcín ukončili schvaľovací proces niekoľko mesiacov pred „klasickými“ vakcínami najmä vďaka menšej časovej náročnosti výroby.
Časový faktor a flexibilita patria k dôležitým vlastnostiam perspektívnych vakcín vzhľadom k mutáciám vírusu. Technológia výroby mRNA vakcín je bezbunková a v prípade potreby je vyrábanú sekvenciu možné zmeniť v priebehu
niekoľkých dní.

Rozdelenie vakcín proti COVID-19
•

•

•

•

Vakcíny z praktického hľadiska delíme na živé a neživé. Všetky doteraz
schválené vakcíny proti COVID-19 sú neživé (Obrázok 1).
Na začiatku klinického testovania sú aj živé – atenuované vakcíny. Ich príprava
a schvaľovanie sú časovo náročné vzhľadom k nárokom na stabilitu vakcinačného vírusu a jeho bezpečnosť. Z imunologického pohľadu ide o komplexné
vakcíny napodobňujúce prirodzenú infekciu. Problematická je ich akceptácia verejnosťou.
Klasické neživé vakcíny sa delia na celovírusové inaktivované vakcíny, ktoré
obsahujú všetky zložky vírusu, a podjednotkové vakcíny, tvorené najčastejšie iba povrchovým S-proteínom, resp. jeho trimérom. Oba typy vakcín obsahujú adjuvans. Pracuje sa aj na vakcínach na báze imunogénnych peptidov
(odvodených od S-proteínu).
Vakcíny na báze nukleových kyselín (mRNA/DNA) sú novou podskupinou vakcín, ktorých účinnou zložkou je iba genetická informácia. Produkcia samotného vakcinačného antigénu prebieha vo svalových a imunitných bunkách očkovanej osoby. Prezentácia antigénu imunitnému
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systému sa podobá prirodzenej infekcii, pretože produkovaný antigén
má identickú konformáciu a posttranslačnú modifikáciu, môže byť integrovaný do bunkovej membrány a je rovnako degradovaný ako vírusový antigén.

Obrázok 1. Rozdelenie vakcín proti COVID-19
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Rozvoj postvakcinačnej imunitnej odpovede
podľa typu vakcíny
•

•

•

•

•

Imunogenita vakcíny sa najčastejšie dokazuje schopnosťou indukovať IgG
protilátky proti S-proteínu. Nie všetky protilátky sú schopné neutralizovať vírus. Neutralizačné protilátky sú namierené proti S1, resp. RBD (receptor-binding domain) doménam S-proteínu a zabraňujú vírusu vstúpiť do bunky. Protilátky rozoznávajú natívny S-proteín, preto sa pri výraznej zmene
jeho štruktúry (mutácie) znižuje ich neutralizačná schopnosť. Rovnako časom
klesá aj koncentrácia protilátok v sére.
Vakcíny indukujú 2× až 5× vyššie koncentrácie neutralizujúcich protilátok proti SARS-CoV-2 ako prirodzená infekcia. Dostatočné koncentrácie pretrvávajú
minimálne 6 mesiacov, pričom v súčasnosti prebieha kontinuálne ďalšie sledovanie a monitorovanie účinnostných, bezpečnostných aj imunologických
aspektov používaných vakcín.
CD4+ pomocné T-lymfocyty rozpoznávajú 13-17 aminokyselinové fragmenty
S-proteínu naviazané na molekulách MHC II (major histocompatibility complex).
T-lymfocyty nerozoznávajú priestorovú konformáciu natívneho antigénu, iba
jeho lineárne sekvencie (fragmenty), preto nie sú výrazne ovplyvnené mutáciami. Poskytujú aktivačné a diferenciačné signály pre B-lymfocyty, čím podporujú tvorbu protilátok. Pamäťové CD4+ T-lymfocyty perzistujú dlhodobo
a zabezpečujú skríženú reaktivitu medzi rôznymi koronavírusmi.
CD8+ cytotoxické T-lymfocyty rozpoznávajú 9-10 aminokyselinové fragmenty
proteínu S naviazané na molekulách MHC I a tiež nie sú ovplyvnené mutá
ciami. Lýzou infikovaných buniek zabraňujú tvorbe nových viriónov a perzistencii vírusu v organizme.
Na účinnej imunitnej odpovedi participujú aj neadaptívne zložky imunitného
systému. Ide najmä o interferóny I. typu znižujúce replikáciu vírusu a prirodzené zabíjačské bunky – NK-bunky (natural killer cells), ktoré lyzujú infikované bunky buď priamo, alebo v prítomnosti protilátok. Vakcíny stimulujúce zložky neadaptívnej imunity prispievajú efektom tzv. imunitného tréningu
k podpore týchto mechanizmov (tzv. trénovaná imunita).

mRNA a DNA vakcíny
•
•

•

Vakcinačná nukleová kyselina sa dostáva intracelulárne prostredníctvom
lipidových nanočastíc (mRNA), (Obrázok 2).
Z imunologického pohľadu simulujú mRNA/DNA vakcíny intracelulárnu
infekciu a účinkom sa najviac približujú živým vakcínam. Antigén je produkovaný intra- aj extracelulárne, čo navodzuje komplexnú imunitnú odpoveď
(Obrázok 3).
Vakcíny indukujú tvorbu pamäťových a efektorových CD4+ pomocných T-lymfocytov, cytotoxických CD8+ T-lymfocytov a produkciu IgG protilátok proti
S-proteínu.
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•

•

Vakcíny neobsahujú adjuvans. Napriek tomu dochádza k stimulácii TLR-7
a MDA-5 (mRNA vakcíny) a TLR-3 a 9 (DNA vakcíny), čo vedie k produkcii
interferónov I. typu (IFN-α a β) a cytokínov T1-typu (IL-12, IL-18, IL-23). Ide
o kľúčové cytokíny zapojené do protivírusovej imunitnej odpovede.
V I. fáze klinických testov sú aj replikujúce sa vektory (vírus vezikulárnej stomatitídy, RSV, vírus rubeoly a i.) s integrovaným génom S-proteínu.
Obrázok 2. Rozdiely v expresii proteínu S medzi vakcínami
na báze nukleových kyselín.
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Obrázok 3. Indukcia imunitnej odpovede pri vakcínach na báze nukleových kyselín a pri klasických vakcínach.

Podjednotková vakcína
•

•

•

•
•

•

Vakcinačný antigén sa pripravuje in vitro syntézou na bunkových kultúrach.
Napríklad vakcína spoločnosti Novavax je produkovaná bunkami motýľa
sivkavca (mora – Spodoptera frugiperda). Posttranslačná modifikácia a konformácia proteínu zodpovedá použitému produkčnému systému a môže
sa mierne líšiť od proteínu vyprodukovaného ľudskou bunkou.
Podjednotková vakcína je prezentovaná imunitnému systému ako extra
celulárny antigén a teda antigénové peptidy z fagocytovanej vakcíny
sú naviazané na molekuly MHC II (Obrázok 3). Ide o hlavný rozdiel v porovnaní s mRNA/DNA vakcínami, ktoré využívajú obe cesty prezentácie
(MHC I aj MHC II).
Extracelulárny antigén je fagocytovaný dendritovými bunkami (DC), ktoré stimulujú naivné CD4+ T-lymfocyty. Tie sa diferencujú na funkčné pomocné bunky, ktoré podporujú diferenciáciu B-lymfocytov na plazmatické bunky produkujúce protilátky.
Pre podjednotkové vakcíny je typická produkcia protilátok triedy IgG,
ktorých funkčnosť zabezpečujú až opakované (booster) dávky.
Podjednotkové vakcíny vo všeobecnosti nestimulujú cytotoxické CD8+
T-lymfocyty, ktoré si vyžadujú MHC I prezentáciu. Pri moderných podjednotkových vakcínach však bola zaznamenaná schopnosť cytotoxickej reakcie závislej od protilátok, ktorú sprostredkovali NK-bunky.
Súčasťou podjednotkových vakcín je aj adjuvans. Podjednotkové vakcíny proti COVID-19 využívajú nové typy adjuvancií. Firma Novavax využíva Matrix M1
na báze saponínu a firma Dynavax dodáva CpG 1018 na báze prokaryotických
DNA sekvencií viacerým výrobcom. Obe adjuvanciá stimulujú tvorbu interferónov I. typu a cytokínov T1 typu.

Inaktivovaná celovírusová vakcína
•

•

•

Jedinou dostupnou vakcínou tohto druhu v EÚ je v Maďarsku schválená čínska vakcína vyrobená z izolátu SARS-CoV-2 (HB02) získaného od hospitalizovaného pacienta. Vírus bol inaktivovaný ß-propiolaktónom a po 10 pasážach
na Vero bunkách bol geneticky stabilný na 99,95 %.
K nevýhodám inaktivovaných vakcín patrí manipulácia s virulentným
vírusom vo výrobe a potreba monitorovania genetickej stability izolovaného vírusu.
Z imunologického hľadiska môže inaktivačné činidlo modifikovať štruktúru
antigénov neželaným spôsobom. V klinických skúšaniach je preto vždy potrebné zamerať sa nielen na samotnú účinnosť vakcíny, ale aj na vylúčenie
rizika zhoršenia priebehu COVID-19 (tzv. ADE – antibody-dependent enhancement). Protilátky bez neutralizačnej schopnosti vytvorené pri infekcii môžu v prípade reinfekcie uľahčiť vstup vírusu a jeho množenie v imunitných
bunkách, ale aj vstup do buniek, ktoré majú receptor pre dané protilátky
Vademékum očkovania proti COVID-19 I 15

•

•

•

a nie pre vírus. Podobný stav môže nastať aj pri nízkych koncentráciách proti
látok s neutralizujúcou schopnosťou. V prípade vakcín proti COVID-19 tento
fenomén nebol opísaný a ani sa nepredpokladá, keďže vakcíny indukujú vysoké
koncentrácie neutralizujúcich anti-S protilátok.
Inaktivované a čiastočne aj modifikované vírusové častice sú fagocytované a prezentované ako klasický extracelulárny antigén, ktorý primárne
stimuluje protilátkovú imunitu a CD4+ pomocné bunky.
Ako adjuvans sa pri tomto type vakcín používa hydroxid hlinitý, ktorý stimuluje NLRP3 podjednotku inflamazómu a produkciu prozápalových
IL-1β a IL-18.
Tabuľka 1 uvádza účinky jednotlivých vakcín na tvorbu anti-S IgG a neutralizačných protilátok u osoby (pred a po očkovaní) resp. v porovnaní so skupinou po prekonanom ochorení COVID-19.

ÚčinnosŤ vakcín
•

•

V tabuľke 2 uvádzame účinnosť vakcín (VE – vaccine efficacy) používaných
v krajinách EÚ ku koncu apríla 2021. Je potrebné uviesť, že štúdie stále pokračujú a výsledky sú iba predbežné, vždy k istému dátumu.
Porovnanie VE medzi vakcínami nie je možné, pretože protokoly registračných štúdií sú odlišné, vrátane definícií primárneho cieľa. Okrem toho boli
klinické skúšania realizované na odlišných populáciách a v rozdielnych geografických oblastiach i časových obdobiach. Výsledky VE ovplyvnilo napríklad
aj zastúpenie juhoafrickej a brazílskej mutácie SARS-CoV-2 v populácii, pri ktorých je nižšia VE.

Zloženie vakcín
•
•

•

Tabuľka 3 uvádza zložky vakcín vrátane pomocných látok.
mRNA vakcíny sú tvorené kladne nabitými lipidovými nanočasticami, ktoré
obsahujú polyetylénglykol (PEG). Táto látka bola spájaná s raritnými prípadmi anafylaxie v začiatkoch očkovania vakcínou Comirnaty®. V literatúre existujú sporadické kazuistiky anafylaktických reakcií po PEG, nie je však vylúčené,
že tieto prípady sú poddiagnostikované. Iným teoretickým mechanizmom reakcií je aktivácia mastocytov prostredníctvom tzv. pseudoalergénového receptora
MRGPRX2, ktorý rozoznáva kladne nabité molekuly. Inou možnosťou je pseudoalergická reakcia mediovaná komplementom (tzv. CARPA – complement
activation-related pseudoallergy).
Vektorové DNA vakcíny obsahujú polysorbát 80. Hoci teoreticky existuje
skrížená reakcia medzi PEG a polysorbátmi, pri adenovírusových vakcínach
neboli zaznamenané systémové reakcie mimo očakávané hodnoty a ani samotné (centrum) CDC dnes neuvádza možnosť skríženej reakcie ako klinicky
relevantnú.
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Indukcia po
zaočkovaní
(% očkovaných)

porovnanie
s osobami po
prekonanom
ochorení
COVID-19

porovnanie so
stavom pred
očkovaním

BNT162b2

mRNA

15 226x

kód podľa
výrobcu

typ vakcíny

nárast anti-S
IgG

+++ (94,1 %)

+++ (91,9 %)

IFN-g, IL-2

cytokíny

2,2x (> 65 r.)

starší

CD4+

3,84x

nárast
neutralizačných
protilátok
18 – 55 (60)

CD8+

10,43x (> 65 r.)

14,48x

nárast anti-S
IgG
18 – 55 (60)

starší

15,9x (> 65 r.)

36,1x

starší

18 – 55 (60)

nárast
neutralizačných
protilátok

starší

9 400x (> 65 r.)

Comirnaty

obchodný
názov

18 – 55 (60)

Pfizer/
Biontech

Výrobca

IFN-g, IL-2

+ (?)

+++ (?)

3,39x
(> 55 r.)

3,6x

27,6x
(> 55 r.)

5,84x

35,9x
(> 55 r.)

36x

4 770x
(> 55 r.)

5 964x

mRNA

mRNA-1273

Moderna

?

?

?

≈1

≈1

5,65x

273x

mRNA

CVnCoV

CureVac

IFN-g, IL-2

++ (?)

++ (?)

≈1

≈1

9,5x

997,5x

ChAdOx1

AZD1222

Vaxzevria

AstraZeneca

IFN-g, IL-2

++ (36 %-51 %)

++ (60 %-76 %)

?

?

19,35x

108x

Ad26

Ad26.COV2-S

Janssen

IFN-g

?

++

?

?

36,23x (> 60.r)

48,27x

9 442x (> 60.r)

11 270x

Ad26 + Ad5

Gam-CovidVac

Sputnik V

Gamaleya

?

2,41x (> 60 r.)

4,86x

7,56x

98x (> 60 r.)

220,1x

257,7x (> 60 r.)

?

?

?

52,8x ( > 60 r.)

99,67x

?

celovírusová
inaktivovaná

podjednotková
538,6x

BBIBP-CorV

Sinopharm

NVX-CoV2373

Novavax

Tabuľka 1. Účinky vakcín na tvorbu anti-S IgG protilátok a vírus neutralizujúcich protilátok
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a

BNT162b2

mRNA

NCT04368728

21. deň

kód podľa
výrobcu

typ vakcíny

registračné
štúdie (III. fáza)

2. dávka

28. deň

NCT04470427

mRNA

mRNA-1273

Moderna

28. deň

NCT04652102
NCT04838847

mRNA

CVnCoV

CureVac

100 %

95,3 %a

96 % (Izrael)

93,3 % (Izrael)

hospitalizácie

úmrtia

dáta z registračnej štúdie k 23. 3. 2021

100 %

100 %

80 %**
100 %**

86,40 %

94,70 %

> 65 rokov

100 %

100 %

59,5 % (76 %**)

ťažký COVID

?

94,10 %

95 %
(14. 11. 2020)
91,3 %
(23. 3. 2021)a

14. deň od 2.
dávky

Účinnosť
vakcíny (VE)

od 1. dávky
od 2. dávky

14. deň od 2.
dávky

7. deň od 2.
dávky

PCR +
symptomatický
COVID-19

28. – 84. deň

NCT04444674
NCT04516746**

ChAdOx1

AZD1222

Vaxzevria

AstraZeneca

Primárny
cieľ (začiatok
sledovania)

PCR +
PCR +
PCR +
symptomatický symptomatický symptomatický
COVID-19
COVID-19
COVID-19

Comirnaty

obchodný
názov

Primárny cieľ

Pfizer/
Biontech

Výrobca

100 %

80 %

76,7 % /85,4 %

82,4 %/74 %

66,9 %/66,5 %
74,4 %/72 %
(USA)

14./28. deň
od podania

PCR+ stredný–
kritický
COVID-19

100%

91,60%

100 %

100 %

100 %

89,70 %

7. deň od 2.
dávky

PCR +
symptomatický
COVID-19
počas
6 mesiacov
od 1. dávky

21. deň

28. deň

NCT04611802

podjednotková

NVX-CoV2373

Novavax

Zastúpenie
(%) COVID-19
(PCR+) v oboch
skupinách

NCT04530396

NCT04505722
NCT04614948
-

Ad26 + 5

Gam-Covid-Vac

Sputnik V

Gamaleya

Ad26

Ad26.COV2-S

Janssen

Tabuľka 2. Účinnosť vakcín dostupných v Európskej únii

79 %

počas 6
mesiacov od
14. dňa po 2.
dávke

COVID-19

21. deň

NCT04510207
NCT04560881

celovírusová
inaktivovaná

BBIBP-CorV

Sinopharm
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PEG-2000 DMG

mRNA

30 µg

-

30 dní

15,50 €

[PEG-2000]
(ALC-0159)

ALC-0315

typ vakcíny

dávka

adjuvans

skladovanie pri
2 – 8 °C

cena za dávku

pomocné látky

37 $

BNT162b2

kód výrobcu

hydroxid sodný
kyselina
chlorovodíková

hexahydrát
chloridu
horečnatého

cholesterol
sacharóza
octan sodný,
trihydrát
kyselina octová
voda na injekcie
trometamol
trometamóliumchlorid

cholesterol

sacharóza

dihydrogenfosforečnan
draselný

dihydrogenfosforečnan
sodného

voda na injekcie

chlorid sodný

chlorid draselný

chlorid sodný

voda na injekcie

etanol

polysorbát 80

chlorid sodný

voda na injekcie

etanol

polysorbát 80

sacharóza

monohydrát
kyseliny
citrónovej

edetan disodný
(dihydrát)

1,2-distearoylsn-glycero-3fosfocholín
(DSPC)

1,2-distearoyl-snglycero-3-fosfocholín
(DSPC)

sacharóza

hexahydrát
chloridu
horečnatého

dihydrát
citrónanu
trisodného

monohydrát
L-histidíniumchloridu

lipid SM-102

chlorid sodný

voda do injekcie

etanol

polysorbát 80

dinátrium-EDTA–
dihydrát

tris(hydroxymetyl)aminometán

do exspirácie
(lyofilizát)

L-histidín

90 dní

-

10x 1010

5x 1010
-

DNA/Ad26 + 5

Gam-Covid-Vac

Sputnik V

Gamaleya

DNA/Ad26

Ad26.COV2-S

Janssen

10 $

3–4$

180 dní

-

5x 1010

DNA/ChAdOx1

AZD1222

Vaxzevria

AstraZeneca

10 $

10 – 12 €

90 dní

-

12 µg

mRNA

CVnCoV

CureVac

2-hydroxypropylβ-cyklodextrín
(HBCD)

30 dní

-

100 µg

mRNA

mRNA-1273

Comirnaty

Moderna

Pfizer/ Biontech

Výrobca

obchodný názov

Tabuľka 3. Zloženie vakcín a pomocné látky

?

chlorid sodný

dinátrium
hydrogen fosfát

nátrium
dihydrogén
fosfát

36 $ (Maďarsko)

do exspirácie

0,225 mg
hydroxidu
hliníka
50 µg Matrix
M1
do exspirácie

4 ug
(6,5 U/0,5 ml)

celovírusová
inaktivovaná

BBIBP-CorV

Sinopharm

5 µg

podjednotková

NVX-CoV2373

Novavax

• Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sú v mnohých
aspektoch inovatívne a predstavujú nádej pre účinnú
prevenciu nových infekčných ochorení v budúcnosti.
• Vakcíny proti COVID-19 sú výsledkom dynamického
rozvoja poznatkov v oblasti imunológie a vakcinológie.
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3. Zásady správnej aplikácie vakcín
proti COVID-19
Technické aspekty:
•

•
•
•

•
•

Vakcíny je potrebné skladovať podľa odporúčaní výrobcu, pričom teplota
skladovania a uchovávania sa môže líšiť v závislosti od vakcíny pred rekonštitúciou a po rekonštitúcii.
Nesprávne skladovaná vakcína SA NESMIE PODAŤ!
Riedenie vakcíny je určené výrobcom konkrétneho typu. Po nariedení vakcíny
sa musí obsah liekovky použiť do 6 hodín.
Podobne je stanovené, koľko jednotlivých dávok možno po rekonštitúcii
vakcíny rozdeliť z danej liekovky:
• vakcína Comirnaty® od konzorcia Pfizer/BioNTech: 6 dávok po 0,3 ml
z 1 liekovky,
• vakcína Moderna®: 10 dávok po 0,5 m z 1 liekovky,
• vakcína Vaxzevria® od spoločnosti AstraZeneca: 8 alebo 10 dávok
po 0,5 ml z 1 liekovky (objem liekovky 4 alebo 5 ml),
• vakcína Johnson & Johnson: 5 dávok po 0,5 ml z 1 liekovky.
Jednotlivé dávky sa odťahujú len z jednej liekovky, nekombinujú sa rôzne
objemy z dvoch či viacerých liekoviek.
Pri aplikácii vakcíny sa používa ihla veľkosti 22 až 23 G, a to v závislosti od telesnej konštitúcie osoby. Pre morbídne obéznych pacientov sa používajú
dlhšie ihly, aby bola zabezpečená intramuskulárna aplikácia vakcíny.

Technika podania vakcíny:
•

•

•

•

Dostupné vakcíny – mRNA a vektorové sa musia aplikovať výhradne intramuskulárne. Aj novšie vakcíny (podjednotkové prípadne celoviriónové inaktivované) sa aplikujú preferenčne intramuskulárne.
Intramuskulárne podanie je možné aj u pacientov s antiagregačnou a anti
koagulačnou liečbou či pacientov trpiacich na rôzne poruchy hemostázy.
Pre túto špecifickú skupinu pacientov je potrebné poznať špecifiká aplikácie
ev. pravidlá prípravy. Za bezpečnú hodnotu trombocytov pre i.m. podanie
sa považuje počet ≥ 20 – 30.109/l (pozri príslušnú kapitolu).
Miestom aplikácie je v absolútnej väčšine horná časť m. deltoideus. Len ojedinele možno vakcínu podať do m. vastus lateralis (napr. u osôb so sarkopéniou, minimálnou svalovou hmotou v oblasti deltového svalu, prípadne s inzerciou inzulínovej pumpy/glykemického senzora v oblasti ramena).
Preferuje sa podanie do nedominantnej končatiny.

Vademékum očkovania proti COVID-19 I 23

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Miesto aplikácie má byť dobre dostupné, nemalo by byť stiahnuté (tzv. fenomén manžety) úzkym vyhrnutým rukávom (je vhodné danú končatinu
kompletne obnažiť).
Kožu pred podaním vakcíny možno dezinfikovať (následne počkať do zas
chnutia prípravku), ale je možné očkovať aj bez dezinfekcie.
Nevytvára sa kožná riasa.
Vakcína sa aplikuje kolmo pod 90° uhlom, aby sa zabezpečilo jej podanie
do svalu.
Pred podaním vakcíny nie je potrebná aspirácia. V danom mieste je minimálne riziko podania vakcíny intravazálne.
Následne sa aplikuje celá stanovená jednotlivá dávka zo striekačky.
Miesto sa po vytiahnutí ihly prekryje a pritlačí na niekoľko sekúnd sterilným
tampónom.
Miesto aplikácie sa následne prekryje čistým tampónom a prelepí.
Ak sa v mieste podania objaví krv, pritlačí sa tampón na dlhší čas.
U pacientov užívajúcich lieky ovplyvňujúce zrážanie krvi je vhodné realizovať 5-minútový tlak v mieste aplikácie. U pacientov s vrodenými krvácavými ochoreniami je potrebné ihneď po očkovaní silno stlačiť miesto vpichu a tlačiť najmenej 10 – 15 minút (stratégie prípravy pre týchto pacientov
pred očkovaním – pozri príslušnú kapitolu).
Obe dávky vakcíny je vhodné podať do rovnakej končatiny pri dodržaní
stanoveného intervalu pri danom type vakcíny. Ak bola prítomná výrazná lokálna reakcia (napr. lymfadenopatia v axile) možno zvážiť podanie do druhého ramena.
Po očkovaní je štandardne odporúčaná observácia 15 minút v očkovacom
centre. Pre pacientov s anamnézou anafylaktických reakcií na rôzne alergény (lieky, potraviny a pod.) sa odporúča observácia 30 minút. Pre pacientov s klonálnym ochorením mastocytov až 60 – 90 minút a očkovanie je vhodné realizovať v nemocničnom zariadení.
Ak mal pacient po prvej dávke vakcíny vazovagálnu synkopu, odporúča
sa podanie druhej dávky v horizontálnej polohe a následne aj v tejto polohe pacienta odsledovať 15 minút.

Chyby pri podaní vakcíny → ich manažment:
•

•

•

Podanie samotného rozpúšťadla (0,9 % roztok chloridu sodného) → poda
nie správne rekonštituovanej vakcíny čo najskôr.
Podanie nadmerne zriedenej vakcíny → dávku je potrebné zopakovať,
a to čo najskôr po zistení tejto chyby. Dávka nadmerne zriedenej vakcíny
sa nepočíta.
Podanie menšej ako odporúčanej dávky → ak bola podaná dávka ≥ ako ½
odporúčanej dávky, tak dávku neopakovať a následne podať druhú dávku
vakcíny v odporúčanom objeme v danom intervale. Ak bola podaná dávka
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< ½ odporúčanej dávky alebo nie je možné stanoviť objem podanej vakcíny,
je potrebné podanie plnej dávky do kontralaterálneho ramena čo najskôr,
bez odkladu. Následne pokračovať druhou dávkou v intervale podľa druhu
vakcíny (počítaný od správne podanej dávky).
Neúmyselné podanie celej viacdávkovej injekčnej liekovky s vakcínou
namiesto odporúčanej individuálnej dávky → je potrebné o tom danú
osobu informovať, upokojiť ju a upovedomiť o vyššej pravdepodobnosti výraznejšej lokálnej reakcie, následne podať druhú dávku vakcíny v odporúčanom intervale. V I./II. fáze klinického skúšania boli podávané aj vyššie dávky
daných vakcín, pričom boli zaznamenané len výraznejšie lokálne reakcie a bolestivosť ramena v mieste aplikácie. Intenzita reakcie je však spravidla individuálna.
Podanie druhej dávky v kratšom ako minimálnom intervale (ako tolerovaná odchýlka sa berie podanie o najviac 4 dni skôr) →
• Ak bola druhá dávka vakcíny Comirnaty® podaná skôr ako 19 dní po prvej
dávke, je potrebné dávku zopakovať (nepočíta sa) najmenej 21 dní po podaní predčasne podanej dávky (t. j. podá sa tretia dávka vakcíny). Pozn.:
Podľa SPC je minimálny interval medzi dávkami tejto vakcíny 21 dní (v štúdiách bol najkratší 19 dní).
• Ak bola podaná druhá dávka vakcíny Moderna® skôr ako 24 dní od prvej
dávky, je potrebné druhú dávku zopakovať, a to najskôr o 28 dní od predčasne podanej dávky. Pozn.: Podľa SPC je minimálny interval medzi dávkami tejto vakcíny 28 dní.
• Ak bola podaná druhá dávka vakcíny Vaxzevria® skôr ako 24 dní od prvej
dávky, je potrebné druhú dávku zopakovať najskôr o 28 dní od predčasne podanej dávky. Pozn.: Podľa SPC je minimálny interval medzi dávkami
tejto vakcíny 28 dní.
Podľa aktuálnych odporúčaní CDC nie je potrebné opakovať dávku vakcíny proti COVID-19, ak sa podala skôr ako v minimálnom odporúčanom intervale od predchádzajúcej dávky. V rámci všeobecných odporúčaní pre očkovanie všetkými vakcínami (nielen proti COVID-19) sa však v praxi dodržiava
pravidlo, že dávky vakcíny podané skôr ako je minimálny odporúčaný interval medzi dávkami sa nemajú započítavať ako platné dávky.
Podanie druhej dávky v dlhšom ako odporúčanom intervale → pri nedodržaní najdlhšieho odporúčaného intervalu je potrebné podať druhú dávku danej vakcíny čo najskôr. Schému očkovania nie je potrebné opakovať
odznova.
Podanie druhej dávky inej vakcíny ako bola prvá dávka → hoci sa skúsenosti s kombináciou rôznych druhov vakcín proti COVID-19 iba zhromažďujú, je pravdepodobné, že aj kombinácia dvoch rôznych vakcín proti COVID-19
bude účinná, keďže imunitná odpoveď je indukovaná S-proteínom. V prípade náhodného podania iných vakcín je potrebné túto skutočnosť zaznamenať
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do zdravotného záznamu pacienta a následne aj hlásiť na www.sukl.sk. V súčasnosti nie je oficiálne odporúčaná zameniteľnosť vakcín, ale experti v niektorých krajinách túto možnosť zvažujú v súvislosti s výskytom zriedkavých,
ale závažných vedľajších príhod po prvej dávke vakcíny (napr. anafylaxia, vakcínou indukovaná imúnna trombocytopénia s trombózou).
Podanie vakcíny skôr ako 90 dní od aplikácie rekonvalescentnej plazmy
alebo po podaní monoklonálnej protilátky proti COVID-19 (napr. bamlanivimab) → dávka sa neopakuje. Ak pacient dostal jednu dávku vakcíny a následne bola aplikovaná daná liečba, je potrebné dodržať minimálne 90 dní
od tejto liečby na podanie druhej dávky.
Podanie vakcíny proti COVID-19 skôr ako 14 dní od inej (t. j. non-COVID)
vakcíny → dávka vakcíny proti COVID-19 alebo inej vakcíny sa neopakuje.
V súčasnosti je možné podať vakcíny bez dodržania špecifického intervalu
(stanovisko ACIP). Interval 14 dní bol určený najmä na odlíšenie možných
vedľajších príhod.
Aplikácia vakcíny do iného miesta ako do odporúčaného (m. deltoideus
ev. m. vastus lateralis) → informovať očkovaného o možnom riziku lokálnych a systémových nežiaducich účinkov, dávku neopakovať, zaznamenať
do zdravotného záznamu pacienta.
Aplikácia nesprávnou technikou – subkutánne → neopakovať dávku,
informovať očkovanú osobu o väčšom riziku lokálnych vedľajších príhod
a nižšej imunogenite a zdôrazniť potrebu správneho podania druhej dávky
a kompletizácie základného očkovania.
Aplikácia osobe mladšej ako 18 rokov (vakcína spoločnosti Moderna,
Johnson & Johnson, AstraZeneca) → zatiaľ nepodávať druhú dávku. Následne pri zmene vekových limitov podať druhú dávku základnej schémy.
V prípade vakcíny Comirnaty® je už schválené podanie vo vekovej kategórii
od 12 rokov. Ak bola osobe vo veku 16 – 18 rokov podaná vakcína spoločnosti
Moderna®, podať aj druhú dávku (off-label). Ak bola podaná vakcína Janssen/
Johnson & Johnson, neopakovať dávku vakcínou Comirnaty®. Tieto odporúčania sa budú meniť v súlade so zmenami v SPC jednotlivých vakcín a schválením v jednotlivých vekových kategóriách.
Chyby spojené s nesprávnym skladovaním, prípravou či aplikáciou vakcín
je nevyhnutné hlásiť zodpovednej osobe v očkovacom centre a následne
aj do národného systému hlásenia pre incidenty a vedľajšie príhody spojené s aplikáciou vakcín proti COVID-19.
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• Medzi základné aspekty bezpečnej a účinnej vakcinácie
patrí správne skladovanie vakcín, ich transport, príprava,
správna aplikačná technika (použitie primeranej ihly
a miesta podania) ako aj následná observácia očkovanej
osoby.
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4. Hodnotenie imunitnej odpovede
po očkovaní proti COVID-19
•

•

Postvakcinačná odpoveď na akúkoľvek vakcínu je komplexná a zahŕňa
odpoveď nešpecifickej (t. j. vrodenej) aj špecifickej (t. j. adaptívnej) imunity.
Toto rozdelenie je len akademické a didaktické, pretože obe ramená imunitného systému úzko spolupracujú a nemožno ich oddeliť. Zapojenie a výz
nam jednotlivých častí imunitného systému po očkovaní pri obrane
pred danou infekciou po očkovaní záleží od charakteru patogénu (intracelulárny, extracelulárny, vírusový, baktériový a pod.) a tiež od druhu vakcíny. Preto má aj postvakcinačná imunitná odpoveď tri hlavné, úzko prepojené zložky:
• Diferenciáciu špecifických B-lymfocytov s následnou tvorbou špecifických neutralizujúcich protilátok triedy IgG (prechodne sa tvoria
aj iné izotypy, napr. IgM, IgA, ale aj IgE) → na ich detekciu sú v bežnej praxi
pomerne dobre dostupné vyšetrovacie metódy. V prípade niektorých
infekčných ochorení boli stanovené tzv. protektívne koncentrácie protilátok, ktoré môžu slúžiť na odhad dosiahnutej ochrany, sledovanie jej dynamiky a rozhodovanie o potrebe ev. preočkovania. POZOR! Na základe
súčasných vedomostí a odporúčaní nie je pri ochorení COVID-19 možné využiť vyšetrenie postvakcinačných protilátok v žiadnej z uvedených indikácií, pretože (zatiaľ) chýbajú referenčné rozmedzia.
• Tvorbu špecifických T-lymfocytov, CD4+ pomocných (zapojených
do procesu prezentácie antigénu spolu s dendritovými bunkami) aj CD8+
cytotoxických T-lymfocytov, ktoré následne zabezpečujú špecifickú
postvakcinačnú bunkovú odpoveď potrebnú najmä na zneškodnenie
intracelulárnych patogénov a infikovaných buniek → vyšetrovacie metódy
na hodnotenie tejto imunitnej odpovede sú používané najmä experimentálne a v klinických štúdiách zameraných na imunogenitu vakcín a selekciu
optimálneho antigénového zloženia vakcín.
• Indukciu nešpecifickej imunitnej odpovede – napr. tvorba interferónov
(intenzívna napr. pri vektorových vakcínach – zodpovedná za flu-like príznaky po očkovaní), aktivácia dendritových buniek s ich následnou účasťou
na prezentácii antigénu T- a B-lymfocytom, ale aj budovanie tzv. trénovanej imunity (monocyty/makrofágy a NK bunky – ide o istú formu imunitnej
pamäte v ramene vrodenej imunity, ktorá je dôležitou súčasťou rozvoja
tzv. heterológnej ochrany po očkovaní aj prirodzených infekciách).
Virión SARS-CoV-2 obsahuje štvoricu štrukturálnych proteínov. Patrí medzi ne
povrchový glykoproteín výbežkov (S, „spike“ proteín), malý obalový proteín (E), matricový proteín (M) a nukleokapsidový proteín (N). Gén S kóduje
receptor viažuci proteín, ktorý umožňuje vírusu infikovať bunky. Tento proteín
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je zložený z dvoch podjednotiek (S1 a S2). Ostatné tri štrukturálne proteíny –
E, N a M – sú konzervatívnejšie ako glykoproteín S a sú potrebné na replikáciu
a patogenitu koronavírusov.
Pri očkovaní mRNA vakcínou aktivuje S (spike)-proteín (vytvorený transláciou z vakcinačnej mRNA) imunitnú odpoveď. Dochádza k aktivácii špecifickej
celulárnej imunity – cytotoxických a pomocných T-lymfocytov, ktoré zabezpečia prostredníctvom B-lymfocytov tvorbu vysoko špecifických ochranných
neutralizujúcich protilátok. V tomto prípade ide o protilátky namierené proti
S-proteínu. Špecifické protilátky IgG proti S-proteínu sa tvoria aj po očkovaní vektorovými vakcínami, podjednotkovými aj celoviriónovými inaktivovanými vakcínami.
Pre potreby sérologickej diagnostiky infekcie COVID-19 sa ako antigén
používal spočiatku takmer výlučne nukleokapsidový proteín N. V poslednom období najmä v súvislosti s pokračujúcim očkovaním proti COVID-19
sa na trhu objavili diagnostické súpravy umožňujúce stanovenie protilátok aj proti S-proteínu, prípadne jeho podjednotkám S1 a S2. Podjednotka
S1 obsahuje doménu viažucu receptor (RBD) zodpovednú za väzbu na angio
tenzín konvertujúci enzým 2 (ACE2) exprimovaný na povrchu hostiteľskej
bunky. Proteín S1 RBD hrá kľúčovú úlohu pri indukcii tvorby neutralizačných
protilátok a aktivácii T-lymfocytov, a teda pri navodení ochrannej imunity.
Protilátky IgG proti subjednotke S1 majú výraznejšiu neutralizačnú schopnosť ako protilátky proti S2.
Koncentrácie protilátok, ktoré sa tvoria po očkovaní (ale aj po infekcii),
sú u každého človeka individuálne a u niektorých osôb nemusia byť natoľko vysoké, aby boli detegovateľné menej citlivými laboratórnymi testami. Nízka alebo nedetegovateľná koncentrácia neutralizačných protilátok v sére bezprostredne po vakcinácii nemusí svedčiť o jej neúčinnosti.
Koncentrácia protilátok klesá po niekoľkých mesiacoch (3 – 6) od vakcinácie,
čo však neznamená stratu obranyschopnosti imunitného systému pri neskoršom stretnutí s vírusom. Tá ostáva zachovaná na základe vytvorených pamäťových T- a B-lymfocytov usídlených v sekundárnych lymfatických tkanivách
a orgánoch.
Maximálne koncentrácie postvakcinačných protilátok sa dosahujú v závislosti
od použitej vakcíny a očkovacej schémy. Pri mRNA vakcínach je maximálna
koncentrácia anti-S1-SARS-Cov2 IgG protilátok dosiahnutá týždeň po podaní
2. dávky vakcíny. V prípade vektorovej DNA vakcíny AstraZeneca/Oxford
je maximálna koncentrácia dosahovaná 14 dní po 2. dávke vakcíny podanej na 28. deň. Post-hoc analýza ukázala, že ak sa druhá dávka aplikuje
až s 90-dňovým odstupom (t. j. po 12 týždňoch) boli dosiahnuté až 2× vyššie koncentrácie neutralizačných protilátok ako pri druhej dávke podanej
medzi 4. – 6. týždňom.
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Imunitná odpoveď po vakcinácii je komplexná a okrem tvorby špecifických
protilátok dochádza k rozvoju špecifickej bunkovej imunity s následnou
produkciou širokého spektra cytokínov. Jedným z nich sú interferóny produkované pomocnými a cytotoxickými T-lymfocytmi a od nich odvodenými
pamäťovými bunkami. Koncentráciu produkovaných interferónov je možné
stanoviť laboratórnymi testami (IGRA), čo môže byť využité na sledovanie špecifických reakcií T-lymfocytov na vírusové antigény. Bunková odpoveď pretrváva aj po poklese koncentrácie protilátok pod hranicu detekcie. Pamäťové
T- a B-lymfocyty po stretnutí s infekciou spúšťajú obrannú reakciu prostredníctvom opätovnej produkcie cytokínov a neutralizačných protilátok.
Imunitnú odpoveď jednotlivca po očkovaní nemožno posudzovať len na základe stanovenia koncentrácie sérových protilátok. Do dnešného dňa neboli
stanovené tzv. protektívne hodnoty protilátok po očkovaní. Navyše, stanovenie koncentrácie postvakcinačných protilátok nemá na základe súčasných vedomostí a odporúčaní žiaden dosah na ďalší manažment
pacienta – nerozhoduje o pridaní alebo, naopak, vynechaní dávky vakcíny
a podobne nevedie ani k modifikácii dodržiavania hygienických opatrení.
Z tohto pohľadu môže toto vyšetrenie dokonca viesť k nesprávnym záverom a v prípade nevytvorenia dostatočnej koncentrácie protilátok aj k vzostupu nedôvery k očkovaniu, ktoré má pritom komplexný efekt a vedie k reakcii vo viacerých oblastiach imunitného systému, nielen k tvorbe protilátok.
Vyšetrenie protilátok po očkovaní „zo zvedavosti“ nemá žiadne medicínske opodstatnenie a ani reálnu klinickú aplikáciu.
Vyšetrenie špecifických protilátok proti antigénom SARS-CoV-2 možno použiť v diferenciálnej diagnostike imunodeficiencií, a to aj u pacientov nastavených na substitučnú liečbu imunoglobulínmi (tie aktuálne neobsahujú protilátky proti SARS-CoV-2), ale táto indikácia patrí do rúk lekára – špecialistu
na imunodeficiencie.
Na základe doterajších zistení a úrovne našich poznatkov možno konštatovať, že hlavný význam stanovenia protilátok v triedach IgM, IgA
a IgG proti SARS-CoV-2 zostáva stále diagnostický, ale takisto experimentálny na sledovanie imunogenity jednotlivých vakcín v klinických
štúdiách.
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• Postvakcinačná odpoveď je komplexná a pozostáva
nielen z tvorby špecifických neutralizačných protilátok
ale aj z bunkovej odpovede.
• Vyšetrovanie protilátok po očkovaní má podľa súčasných
vedomostí význam len experimentálny. Podľa nameranej
hodnoty nemožno stanoviť stupeň dosiahnutej
ochrany a ani rozhodovať o úprave vakcinačnej schémy.
Toto vyšetrenie môže viesť k nesprávnym záverom
ako aj spochybňovaniu účinnosti očkovania.
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5. Očkovanie po prekonaní infekcie
SARS-CoV-2
Základné všeobecné fakty:
•

•

•

•

•
•
•

•

•

Infekcia SARS-CoV-2 vyvoláva široké spektrum príznakov v závislosti od inokulačnej dávky, veku, pridružených ochorení či prekonaných koronavírusových infekcií v minulosti. Odhaduje sa, že asi 43 – 77 % infekcií prebehne
asymptomaticky. V detskom veku je toto číslo ešte o niečo vyššie.
Prekonanie COVID-19 nezabezpečuje úplnú ochranu pred ďalšou infekciou. Dĺžka ochrany je individuálna a ovplyvňuje ju klinický priebeh prvej
infekcie, vek, komorbidity a ich liečba, vlastnosti imunitného systému danej
osoby, stupeň odlišnosti variantu vírusu a i.
Neutralizačné protilátky patria k dôležitým (aj keď nie jediným) determinantom imunity proti vírusu SARS-CoV-2. Väčšina neutralizujúcich protilátok
je namierená proti RBD oblasti S-proteínu. Zatiaľ nie sú stanovené koncentrácie zaručujúce ochranu pred (re)infekciou.
Osoby s pozitívnymi neutralizačnými protilátkami majú o 82 % nižšie
riziko opakovanej infekcie. Ochrana je priamo úmerná koncentrácii protilátok. Osoby s najvyššími koncentráciami sú chránené na 100 %.
Osoby s pozitívnymi neutralizačnými protilátkami majú približne 10×
nižšiu vírusovú nálož pri reinfekcii.
Koncentrácia a pretrvávanie vírus-neutralizujúcich protilátok po infekcii je daná závažnosťou prekonaného ochorenia COVID-19.
Na základe kinetiky protilátok po infekcii môžeme pacientov rozdeliť do 5
skupín (Tabuľka 1). Dlhodobo perzistujúce protilátky generujú najmä pacienti
so závažným priebehom ochorenia COVID-19. Naopak, asymptomatický
priebeh malo až 52 % pacientov, ktorí si nevytvorili žiadne neutralizujúce
protilátky. Bunková imunita týchto pacientov reaguje najmä na proteín
M a N a iba okrajovo na S-proteín.
Účinnosť neutralizačných protilátok je daná ich koncentráciou. Najvyššie
hodnoty zabezpečujú 100 % ochranu pred infekciou, eliminujú šírenie
vírusu a zabezpečujú ochranu aj pred mutáciami. Na ochranu pred ťažkým až smrteľným priebehom ochorenia pravdepodobne postačujú aj relatívne nižšie koncentrácie.
Po prirodzenej infekcii nemá dostatok neutralizujúcich protilátok po 3 mesiacoch asi 40 % a po 6 – 7 mesiacoch asi 66 % osôb.
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Tabuľka 1. Kinetika neutralizačných protilátok proti SARS-CoV-2 a klinická
charakteristika pacientov (upravené podľa Chia et al., 2021).
nevytvorené
protilátky

rýchly
pokles
protilátok

pomalý
pokles
protilátok

relatívne
zastúpenie
v populácii

12 %

27 %

28 %

32 %

2%

Počet dní
do vymiznutia
protilátok
(predikcia)

-

96 dní

201 dní

580 dní

??

asymptomatický

52 %

30 %

15 %

6%

0%

pneumónia

5%

27 %

61 %

90 %

67 %

oxygenoterapia

0%

5%

20 %

63 %

0%

intenzívna
starostlivosť

0%

2%

11 %

40 %

0%

ventilácia

0%

0%

0%

15 %

0%

Klinický priebeh
infekcie

Kinetika protilátok

perzistujúce oneskorené
protilátky
protilátky

Očkovanie po prekonanom ochorení
COVID-19 – dôkazy:
•

•

•

V štúdii autorov Manisty a kol. (2021) sa uvádza, že u séropozitívnych zdravotníkov (pozitivita anti-N alebo anti-S) sa zistili po 1. dávke vakcíny Comirnaty® až 140× vyššie koncentrácie anti-S ako po 1. dávke u tzv. naivných (séronegatívnych) osôb. Takéto zvýšenie v podstate zodpovedá 2. dávke vakcíny
u neimúnnych osôb. Autori navrhujú, aby sa v období nedostatku vakcín
využívalo podanie iba jednej dávky vakcíny po prekonanej infekcii, čo urýchli očkovaciu kampaň.
Podobné výsledky s rovnakou vakcínou na väčšom súbore potvrdili Ebinger
a kol. (2021). Autori zároveň zistili, že neutralizačné protilátky u ľudí po prekonanej infekcii boli signifikantne nižšie v porovnaní s naivnými osobami po 1. dávke vakcíny. Po ich zaočkovaní 1. dávkou sa koncentrácie razantne zvýšili až na úroveň, ktorú dosiahli ľudia bez prekonanej infekcie po 2. dávke
vakcíny Comirnaty®. U očkovaných po prekonanej infekcii nepriniesla 2. dávka ďalšie signifikantné zvýšenie koncentrácií protilátok, a tak autori uvažujú
o možnosti jej ušetrenia v prospech celoplošného očkovania.
V štúdii Angyala a spol. (2021) bol potvrdený rovnaký priebeh protilátkovej
odpovede ako v dvoch predchádzajúcich štúdiách, pričom autori analyzovali aj bunkovú imunitu a neutralizáciu rôznych mutácií vírusu. Ľudia s prekonaným ochorením COVID-19 reagovali na 1. dávku vakcíny Comirnaty®
až 6× väčšou reakciou T-lymfocytov. Ešte zaujímavejšie je zistenie, že očkovaní po prekonanej infekcii tvorili až 15× vyššie koncentrácie protilátok
proti juhoafrickému aj brazílskemu variantu vírusu v porovnaní s naivnými osobami.
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Očkovanie po prekonanom ochorení
COVID-19 – odporúčania:
•

•

•
•

•

•

•

•

Kontrola pandémie si vyžaduje čo najrýchlejšie dosiahnutie dostatočných koncentrácií neutralizujúcich protilátok u čo najväčšieho počtu
obyvateľov.
Očkovanie, napriek prekonanej infekcii, je v čase prebiehajúcej pandémie nevyhnutnosť. Koncentrácie protilátok po prekonanej infekcii sú totiž
nižšie ako u riadne zaočkovaných osôb.
Zaočkovať sa je možné už 7 dní po prekonanej asymptomatickej, resp. 14 dní
po symptomatickej infekcii, a to najmä u osôb s vysokým rizikom infekcie.
Vzhľadom k relatívnemu nedostatku vakcín a známej kinetike neutralizačných protilátok sa aktuálne odporúča interval 3 mesiace po prekonanom
ochorení COVID-19. Uvedené odporúčanie nevylučuje individuálny prístup.
Otáznou zostáva 2. dávka očkovacej látky pre osoby po prekonanej symptomatickej infekcii. Tieto osoby dosahujú už po 1. dávke vakcíny rovnakú (resp.
vyššiu) mieru ochrany ako osoby bez prekonanej infekcie po dvoch dávkach
vakcíny.
Použitie jednej dávky sa javí racionálne v prípade jednoznačného
symptomatického ochorenia COVID-19 s RT-PCR pozitivitou. Oficiálne
odporúčania u týchto pacientov zatiaľ nie sú jednotné, hoci viaceré krajiny
postupne pristupujú k tomuto postupu.
Vyšetrenie protilátok pred očkovaním nie je potrebné a ani nie je možné
podľa ich koncentrácie zhodnotiť potrebu či načasovanie očkovania.
Koncentrácia protilátok vo všeobecnosti nedokáže stanoviť stupeň ochrany
ani jej trvanie, a to najmä v kontexte rôzneho charakteru protilátok (neutralizačné a ne-neutralizačné).
Problematické je odporúčanie u asymptomatických osôb s PCR pozitivitou,
často zistenou v rámci vyšetrení kontaktov. Existuje racionálna obava, že imunologický priming u týchto osôb neprebehol dostatočne. Uvádza sa, že tieto
osoby majú vyššiu šancu na reinfekciu a u viac ako polovice osôb sa nevytvoria vôbec protilátky. Z toho dôvodu by ani výsledok sérologického vyšetrenia nebol optimálnou indikáciou na podanie iba jednej dávky vakcíny.
Na uvedené odporúčanie sú potrebné ďalšie dáta, ktoré možno zmenia stratégiu očkovania v rôznych špeciálnych situáciách.
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• Kontrola pandémie si vyžaduje čo najrýchlejšie
dosiahnutie dostatočných koncentrácií neutralizujúcich
protilátok u čo najväčšej časti populácie.
• Po prekonaní ochorenia COVID-19 sa odporúča interval
3 mesiace pre začatie očkovania. U osôb s vysokým
rizikom infekcie však možno očkovať už 14 dní
po skončení príznakov.
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6. Reinfekcie a očkovanie
proti COVID-19
•
•

•

•

•

•

•

Hoci niektoré vírusy indukujú celoživotnú imunitu, neplatí to o sezónnych
koronavírusoch, ktoré zanechávajú ochranu na približne 6 – 36 mesiacov.
Prvé kazuistiky reinfekcií novým koronavírusom SARS-CoV-2 z leta 2020 vzbudzovali obavy z krátkodobej ochrany, resp. nízkej účinnosti imunitného systému v prevencii reinfekcií.
Za rok 2020 nahlásilo 12 krajín EÚ do Európskeho centra pre kontrolu chorôb
(ECDC) 1 887 prípadov možnej reinfekcie. Napriek tomu, že tieto údaje sú podhodnotené, reinfekcia nie je považovaná za častý jav, čo znamená, že vírus
SARS-CoV-2 je schopný indukovať ochrannú imunitu.
Koncentrácie neutralizačných (t. j. inhibičných) protilátok sa stanovujú
metodikami využívajúcimi živé vírusy, preto nie sú v rutinnej praxi dostupné. Najlepšie s nimi korelujú protilátky anti-RBD (receptor-binding domain), o niečo menej anti-S1 protilátky. V praxi sa v diagnostike COVID-19 najčastejšie využívajú súpravy na báze protilátok proti nukleokapsidovému (N)
antigénu, ktoré s neutralizačnými protilátkami vôbec nekorelujú. Niektoré
rýchlotesty majú ako cieľový Ag súčasne nielen nukleokapsidový proteín,
ale aj spike proteín.
Protilátková odpoveď na infekciu je komplexná a zatiaľ nie je určená protektívna hodnota koncentrácií protilátok, ktoré by zaručovali ochranu.
Za 200 dní po ľahkom priebehu ochorenia COVID-19 nemá detegovateľné
anti-N protilátky približne 63 % pacientov, hoci stále môžu mať prítomné pozi
tívne anti-RBD či anti-S protilátky. Po infekcii bolo identifikovaných 5 vzorov
dynamiky tvorby neutralizačných protilátok. Približne 12 % pacientov si ich
nevytvára vôbec a ďalších 27 % ich stráca za menej ako 200 dní. U približne 28
% pacientov protilátky pozvoľna klesajú, ale sú prítomné dlhšie ako 200 dní,
a existuje až 32 % pacientov, ktorým neklesajú takmer vôbec (dlhodobí perzistori). Malá skupina približne 2 % pacientov reaguje paradoxne a koncentrácie protilátok sa im v sledovanom období postupne zvyšujú.
Stále nie je jasné, ako dlho trvá ochrana po prekonanom ochorení
COVID-19. Okrem toho je potrebné rozlišovať ochranu pred asymptomatickou či symptomatickou infekciou, pred závažným priebehom alebo úmrtím
na COVID-19. Prebiehajúce klinické sledovania nie sú dlhšie ako 9 mesiacov,
takže je predpoklad, že dáta budú postupne pribúdať.
Rovnaké otázky sa však týkajú aj dĺžky pretrvávania postvakcinačnej imunity.
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Definícia reinfekcie
•

•

Identifikácia podozrivého prípadu sa v jednotlivých krajinách EÚ líši, preto
ECDC navrhuje spoločnú laboratórnu definíciu prípadu: pozitivita PCR
alebo antigénového testu po 60 dňoch od predošlej pozitivity PCR alebo
antigénového testu alebo sérologického testu (v triede IgM).
Americká CDC definuje podozrivý prípad komplexnejšie. V prípade asymptomatickej osoby sa vyžaduje 90-dňový interval a dostatočná vírusová nálož
(Ct < 33), pri symptomatickom pacientovi je minimálny odstup 45 dní a tiež
Ct < 33. Definitívne potvrdenie reinfekcie vyžaduje dôkaz nového vírusu pomocou sekvenovania genómu, akceptovateľné je aj zistenie genetickej odlišnosti v minimálne 2 bázach na každý mesiac medzi ochoreniami (t. j. 6 báz
za 90 dní).

Reinfekcie po prirodzenej infekcii
•

•

•

•

Výskyt reinfekcií je relatívne nízky. V susednej Českej republike bol odhadnutý na úrovni 1,7 na 1 000 prekonaných prípadov, resp. pri asymptomatickom priebehu to bolo 4,9 na 1 000 prípadov. Medián odstupu prípadov bol 201,5 dňa. Pri rovnakej definícii bol výskyt v Dánsku takmer zhodný,
t. j. 4,7 na 1 000 prípadov prekonaného ochorenia COVID-19. Hoci v rizikovej
populácii anglických zdravotníkov je výskyt reinfekcií 4-násobný, plne zodpovedá vyššiemu riziku infekcie v neimúnnej profesionálnej skupine zdravotníkov, ktorý je tiež približne 4-krát vyšší oproti bežnej populácii (Tabuľka 1).
Z dostupných údajov bol v sledovanom časovom období 6 – 7 mesiacov vypočítaný ochranný efekt prekonanej infekcie na jej opakovaný výskyt. Pre dánsku aj rizikovú anglickú skupinu bola ochrana približne rovnaká, t. j. 80 %,
čo znamená, že výskyt ochorenia COVID-19 sa znížil približne 5-násobne.
Súčasťou dánskej analýzy bola aj skupina 65-ročných osôb a starších, kde
sa ale nepotvrdil dostatočný ochranný efekt predchádzajúcej infekcie, ktorý dosahoval iba 47 %.
Aktuálne dostupné dáta registračnej štúdie vakcíny Comirnaty (stav databázy k 23. 3. 2021) umožňujú zhodnotenie účinnosti vakcíny po 6 mesiacoch.
Efektivita vakcíny je 91 % a výskyt ochorenia COVID-19 je až 11-násobne nižší
v skupine zaočkovaných v porovnaní s placebom (Tabuľka 1).
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Kumulatívny výskyt
ochorenia COVID-19
u osôb

Tabuľka 1. Porovnanie efektu prekonanej infekcie a očkovania na výskyt
ochorenia COVID-19 v horizonte 6 – 9 mesiacov
PRIRODZENÁ
INFEKCIA

Dánsko

Anglicko
(zdravotníci)

štúdia NCT04368728 (MAR/2021)
vakcína Comirnaty

bez prekonaného
ochorenia COVID-19
(1. ochorenie)

22,44/1 000

98/1 000

v skupine s placebom

36,7/1 000

s prekonaným
ochorením COVID-19
(reinfekcie)

4,7/1 000

18,7/1 000

v skupine očkovaných

3,3/1 000

pomer

4,8×

5,2×

pomer

11×

ochrana prekonanou
infekciou

78,80 %

81 %

ochrana očkovaním

91 %

Záver
•
•
•
•
•

V časovom horizonte 6 – 9 mesiacov poskytujú vakcíny lepšiu ochranu ako prirodzene prekonaná infekcia.
Rozdiel medzi 80 % a 90 % účinnosťou znamená 2-násobne menej infikovaných na ochorenie COVID-19.
U starších osôb a chronicky chorých pacientov nezabezpečuje prekonaná
infekcia dostatočnú dlhodobú ochranu.
Okrem vyššej účinnosti vakcinácia eliminuje riziká spojené s ochorením
COVID-19, najmä riziko ťažkého priebehu a úmrtia.
Očkovanie vakcínami simulujúcimi prirodzenú infekciu je vhodným nástrojom na zvládnutie pandémie a je potrebné ho uprednostniť pred prirodzeným „premorovaním“ populácie.

• Výskyt reinfekcií pri ochorení COVID-19 je nízky.
U starších osôb a chronicky chorých pacientov
nezabezpečuje prekonaná infekcia dostatočnú dlhodobú
a spoľahlivú ochranu.
• V časovom horizonte 6 – 9 mesiacov poskytujú vakcíny
lepšiu ochranu ako prirodzene prekonaná infekcia.
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7. Dodržiavanie protipandemických
opatrení po očkovaní
Základné všeobecné fakty:
•

•

•

•

•

•

•

•

K významným faktorom šírenia infekcie patrí charakter a miesto kontaktu
(domácnosť, pracovné prostredie, spoločenské akcie, hromadné podujatia),
dĺžka expozície a používanie ochrany (prekrytie) horných dýchacích ciest.
Šírenie ovplyvňuje aj vyššia infekčnosť nových variantov vírusu (pozri
mutácie), ktoré majú zvýšenú afinitu k receptoru ACE2 a tvoria viac viriónov (t. j. majú vyššiu replikačnú schopnosť).
Postupne pribúdajú informácie o vplyve vírusovej nálože na prenos infekcie.
Každé zvýšenie počtu viriónov o jeden rád (log10) zvyšuje pravdepodobnosť sekundárnej nákazy približne o 30 %. Vírusová nálož ovplyvňuje čas
do vzniku klinických príznakov, ktorý sa skracuje zo 7 dní pri počte viriónov
1×107/ml na 5 dní pri množstve 1×1010/ml. Asymptomatický priebeh majú 2/3
pacientov s náložou 1×107/ml, ale iba 1/3 pacientov pri množstve 1×1010/ml.
Očkovanie znižuje morbiditu aj letalitu ochorenia COVID-19. Po masovom
očkovaní postupne pribúdajú dôkazy o jeho pozitívnom vplyve aj na zamedzenie prenosu infekcie SARS-CoV-2.
Vírusová nálož osôb, ktoré sa infikovali po 12. dni od podania 1. dávky
vakcíny Comirnaty® je 2,8 až 4,5- násobne nižšia ako u neočkovaných.
Ešte výraznejší pokles bol zaznamenaný u rizikových osôb s asymptomatickým priebehom COVID-19. Pokles je sprevádzaný menšou infekciozitou.
Asymptomatické nakazené osoby predstavujú dôležitý prameň nákazy
a faktor šírenia infekcie v komunite. Vakcína Comirnaty® znížila v skupine
britských zdravotníkov výskyt asymptomatických RT-PCR pozitívnych osôb
už po 12 dňoch od prvej dávky 4-násobne.
Výsledky celoplošného očkovania v Izraeli potvrdili v reálnom nasadení
až 90,4 % účinnosť vakcíny Comirnaty® na incidenciu asymptomatických
infekcií. Ide o údaje od konca januára do začiatku marca 2021, kedy dosahovala prevalencia britského variantu B.1. 1. 7 vírusu takmer 94 %.
U osôb zaočkovaných vakcínou Vaxzevria® alebo Comirnaty®, ktoré
sa následne infikovali vírusom SARS-CoV-2, je riziko prenosu infekcie
na blízku osobu v spoločnej domácnosti o 40 – 50 % nižšie ako pri prenose
infekcie od nezaočkovanej osoby.
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Odporúčania:
•

•

•

•

•

•

Očkovanie znižuje infekčnosť a riziko prenosu vírusu SARS-CoV-2 zo zaočkovanej osoby, ale úplne neeliminuje možnosť nákazy. Stále je preto potrebné dodržiavanie protiepidemických opatrení.
Kritické je najmä obdobie do nástupu úplného účinku vakcíny (v prípade
mRNA vakcín 14 dní po podaní 2. dávky (hovoríme o kritickom období), pri vektorových vakcínach aspoň 28 dní po prvej dávke), kedy môže viesť falošný pocit
ochrany k zníženiu disciplíny a porušovaniu odporúčaných opatrení.
Preto americká CDC odporúča plne zaočkovaným ľuďom naďalej:
• Dodržiavať preventívne opatrenia (R-O-R) vo vnútorných verejných priestoroch.
• Pri stretnutí vo vnútorných priestoroch očkovaných s neočkovanými ľuďmi
so zvýšeným rizikom vzniku závažného ochorenia COVID-19 alebo s neočkovaným členom domácnosti so zvýšeným rizikom vzniku závažného
ochorenia COVID-19 nosiť dobre nasadené rúško.
• Pri stretnutí vo vnútorných priestoroch očkovaných s neočkovanými ľuďmi
z viacerých domácností nosiť správne nasadené rúško.
• Vyhýbať sa veľkému zhromažďovaniu ľudí vo vnútorných priestoroch.
• V prípade príznakov je nutné čo najrýchlejšie testovanie a izolácia.
• Dodržiavať jednotlivé pokyny a nariadenia.
Plne zaočkovaným osobám umožňuje americká CDC napríklad:
• Stretávať sa s ostatnými zaočkovanými osobami v interiéroch bez nutnosti
používania rúšok či obmedzovania fyzického kontaktu.
• Stretávať sa v interiéri s neočkovanými ľuďmi (vrátane detí) z jednej domácnosti, ktorí majú nízke riziko vzniku závažného ochorenia COVID-19 bez použitia rúšok či obmedzovania fyzického kontaktu.
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky účinné
od 10. 5. 2021 uvádzajú viacero výnimiek z opatrení, ktoré sa týkajú zaočkovaných osôb. Ide o osobu, ktorá:
• bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19
a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
• bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu
COVID-19 a od tejto udalosti uplynuli viac ako 4 týždne (t. j. 28 dní),
• je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA
alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
• prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
Na takéto osoby sa nevzťahuje:
• Povinnosť karantény po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie (204/2021 V. v. SR).
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•

• Potreba negatívneho testu pri hromadných podujatiach športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb organizovaných v súlade s vyhláškou 203/2021 V. v. SR.
• Potreba negatívneho testu pri obmedzeniach prevádzok v súlade s vyhláškou 202/2021 V. v. SR.
• Povinnosť podstúpiť izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ak navštívili výlučne krajiny Európskej únie,
Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Švajčiarsku konfederáciu alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
(195/2021 V. v. SR).
Pokyny a nariadenia sú pravidelne aktualizované, ako pribúdajú epidemiologické údaje o výskyte ochorenia COVID-19 a informácie o vplyve všetkých
preventívnych opatrení.

• Očkovanie významným spôsobom znižuje infekčnosť
a riziko prenosu SARS-CoV-2, avšak úplne neeliminuje
možnosť nákazy.
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DOSTANETE VO VAŠEJ LEKÁRNI

PRVÝ DEZINFEKČNÝ PRÍPRAVOK NA RUKY

S DVOJITÝM ÚČINKOM

CELOSVETOVÝ PATENT

DERMATOLOGICKÁ

INOVÁCIA

–99,9 %*
VÍRUSOV
A BAKTÉRIÍ
ELIMINOVANÝCH

2.

1.

PRETREPTE

NASTRIEKAJTE

DOPĹŇA
LIPIDY
A ZJEMŇUJE
POKOŽKU

3.

ROZOTRITE

4.

PRE CELÚ
RODINU*

*Vhodné pre deti
od 3 rokov

Pozor. Dodržiavajte odporúčania pre bezpečné použitie. Obsahuje biocídy. Pred použitím si prečítajte informácie uvedené na obale.
¨ *Vyhodnotenie účinku na základe Európskych štandardných testov NF EN 14476+A2 (obalené vírusy), NF EN 13727+A2 (baktérie)
a NF EN 13727+A2 (kvasinky) po uplynutí 30 sekúnd od vmasírovania do pokožky.

8. Mutácie vírusu SARS-CoV-2
a očkovanie proti COVID-19
•

•

•

•

•

•

•

Mutácie sú prirodzeným javom a zdrojom variability a adaptability vírusov.
Ak je výsledkom mutácie rýchlejšia replikácia či šírenie, môže zmutovaný
vírus prevládnuť v populácii za pár týždňov. V prvom októbrovom týždni 2020
tvoril variant B.1.351 iba 11 % vzoriek v Juhoafrickej republike, ale za 8 týždňov už bolo jeho zastúpenie 87 %.
Pri víruse SARS-CoV-2 je zdokumentovaných mnoho tisíc mutácií a ich
kombinácií. Väčšina z nich nemá praktický klinický dosah, ale poskytujú
obraz o evolúcii a cestách prenosu vírusu. Najviac mutácií sa vyskytuje v oblasti ORF1a, ktorá reprezentuje tretinu vírusového genómu a kóduje multiproteínový komplex zapojený do replikácie a metabolizmu vírusu. Zároveň
ide o najčastejší cieľ antivirotík.
Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) vyhlasuje variant
za znepokojujúci (VOC – variant of concern), ak má vysokú infekčnosť a dokáže výrazne zhoršiť epidemiologickú situáciu. Aktuálne ide o tzv. britský variant (B.1.1.7), juhoafrický variant (B.1.351) a brazílsky variant (P.1 resp.
B.1. 1. 28.1) vírusu. Svetová zdravotnícka organizácia priradila k VOC aj indický variant B.1.617. Označovanie vírusov na základe krajiny prvého výskytu nie je síce správne, ale akceptujeme ho pre zrozumiteľnosť a rozšírenosť.
Prehľad mutácií génu S-proteínu, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé VOC
a iné varianty uvádzame na Obrázku 1.
Pri zmutovaných variantoch nás zaujíma najmä ich infekčnosť, závažnosť
vyvolaného ochorenia COVID-19, riziko následných reinfekcií pre neadekvátnu imunitnú odpoveď a možnosť zlyhania očkovania vakcínami
na báze pôvodného vírusu Wuhan Hu1.
Očkovanie mRNA vakcínami indukuje identické spektrum neutralizačných
protilátok ako prirodzená infekcia, čo bolo dokázané až na úroveň jednotlivých klonov B-lymfocytov.
Z pohľadu vakcinácie sú dôležité mutácie v géne kódujúcom S-proteín,
konkrétne v jeho RBD (receptor-binding domain) oblasti. Doménu RBD rozpoznáva väčšina protilátok neutralizujúcich vírus (Obrázok 1). Najlepšiu
neutralizačnú schopnosť majú protilátky, ktorých epitop zahŕňa kontaktnú
plochu medzi RBD a receptorom ACE2, čím blokujú väzbu vírusu na bunku.
Výskyt samostatných (izolovaných) mutácií v RBD oblasti neznižuje
významne neutralizačnú kapacitu protilátok. Súčasná zmena viacerých
aminokyselín však môže byť problematická. Kombináciu mutácií N501Y,
E484K a K417N/T označujú niektorí autori za únikovú (escape), pretože dochádza k 6- až 8-násobnému zníženiu neutralizačnej schopnosti protilátok
indukovaných pôvodnou líniou, resp. vakcínou. Zostatkovú neutralizáciu
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zabezpečujú protilátky, ktorých epitopy sú mimo kontaktného miesta RBD
s ACE2. Pri dostatočných koncentráciách týchto protilátok je neutralizácia
stále možná.
Vyšetrenie neutralizujúcich protilátok v sére je funkčným testom, ktorý
nemá v rutinnej praxi adekvátnu náhradu. Najviac koreluje s vyšetrením
anti-RBD protilátok poolovaných zo všetkých tried (IgG + IgM + IgA).
In vitro nálezy zníženej neutralizačnej kapacity protilátok nemusia nutne znamenať zníženú účinnosť vakcíny, pretože do obrannej reakcie
sú zapojené aj ďalšie mechanizmy.
Okrem neutralizujúcich protilátok sú za kontrolu vírusovej infekcie zodpovedné CD4+ a CD8+ T-lymfocyty. Bunková imunita je podstatne menej citlivá
na mutácie S-proteínu a v prípade CD4+ T-lymfocytov má aj dlhodobú
pamäť. Dokáže reagovať aj pri väčších zmenách SARS-CoV-2 vírusu.
Predpokladá sa, že pretrvávanie pamäťových T-lymfocytov po prekonaných
sezónnych koronavírusových infekciách môže priaznivo ovplyvniť nielen priebeh ochorenia COVID-19, ale aj odpoveď na vakcíny.
Registračné štúdie prebiehali na rôznych svetadieloch a v rôznych časových
etapách. Ich výsledky boli ovplyvnené aj výskytom VOC.
Obrázok 1. Prehľad mutácií v géne proteínu S pri jednotlivých VOC
a medializovanom "československom" variante vírusu.
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Variant B.1.1.7 (pôvod Veľká Británia)
•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

Variant bol 20. 9. 2020 identifikovaný vo Veľkej Británii. V porovnaní s pôvodným kmeňom Wuhan-Hu1 nesie 23 mutácií a 17 zmien v aminokyselinách.
Na Slovensku sa objavil 30. 11. 2020 a na prelome rokov už predstavoval 90 %
všetkých genotypizovaných izolátov. Aktuálne (apríl 2021) tvorí 97 % analyzovaných vzoriek.
Britský variant vírusu zvyšuje reprodukčné číslo infekcie približne
1,4- až 1,8-násobne. V reálnych podmienkach sa potvrdilo minimálne 45 %
zvýšenie prenosu, pretože vírus perzistuje v nazofaryngu dlhšie (16 dní)
a pravdepodobne produkuje až 2× viac viriónov.
Pôvodne udávaná vyššia smrtnosť o 60 % nemusí znamenať väčšiu agresivitu
vírusu, ale skôr preťaženosť zdravotného systému v dôsledku vysokej infekciozity, a tým aj vysokého počtu prípadov.
In vitro testy zistili zníženú neutralizáciu B.1.1.7 sérami po prekonanom ochorení COVID-19 aj po očkovaní asi 1,5- až 2-násobne. Takéto zníženie je minimálne a nemá klinický význam, preto pôvodný variant B.1.1.7 nepovažujeme v súčasnosti za únikový. Okrem toho, nie všetky práce zistili takéto
zníženie.
Klinická štúdia vakcíny Vaxzevria® potvrdila vo Veľkej Británii 70,4 % účinnosť
(VE) proti B.1.1.7 pri 81,5 % VE pre non-B.1.1.7 varianty.
V registračnej štúdii vakcíny Comirnaty® bola pred rozšírením mutácií účinnosť 95 % (162 prípadov COVID-19). Dáta k 23. 3. 2021, po výskyte 927 ochorení a objavení rôznych variantov, zostáva účinnosť stále na úrovni 91,3 %.
O účinnosti vakcíny na B.1.1.7 svedčia aj údaje z reálnej praxe v období vysokého výskytu tohto variantu (Izrael, Veľká Británia).
Očkovanie na Slovensku prebieha v prostredí 97 % zastúpenia B.1.1.7. Dva
týždne po 2. dávke vakcíny (prevažne vakcína Comirnaty®) sa infikovalo
609 z cca 383 000 zaočkovaných, čo predstavuje iba 1,6 prípadu na 1 000
očkovaných. Ide o porovnateľné hodnoty ako v štúdii vakcíny Comirnaty,
kde sa za 6-mesačné sledované obdobie vyskytlo 3,3 prípadov na 1 000 zaočkovaných (91,3 % VE).
Vo všeobecnosti platí, že aktuálne dostupné vakcíny sú účinné na variant
B.1.1.7.
Problematické je objavenie sa mutácie E484K v línii B.1.1.7, ktorá znižuje
neutralizačnú aktivitu sér pri oboch mRNA vakcínach až 6-násobne. Táto mutácia bola u nás, okrem afrického variantu, identifikovaná 5krát.
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Variant B.1.351 (pôvod Juhoafrická republika)
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Variant sa odlišuje od wu-chanskej línie 23 mutáciami a 17 zmenami v aminokyselinách. Prvýkrát bol detegovaný v Juhoafrickej republike už počas prvej
vlny v máji 2020, ale skutočný nárast zaznamenal od októbra 2020. V súčasnosti predstavuje 99 % izolátov v tejto krajine.
U nás sa objavil 8. 2. 2021. Odvtedy bol zachytený 22×, najčastejšie v Námestove (7×) a v Bratislave (6×).
Má rovnakú (t. j. o 50 % vyššiu) infekciozitu ako B.1.1.7, s ktorým má spoločné mutácie N501Y (zvyšuje afinitu k ACE2) a D614G (zvyšuje denzitu S-proteínu a infekčnosť). Smrtnosť zvýšil o 20 %, čo však pravdepodobne súvisí viac
s (ne)dostupnosťou zdravotnej starostlivosti ako invazivitou.
Obsahuje trojkombináciu mutácií N501Y, E484K a K417N v RBD oblasti, ktorá znižuje neutralizačný účinok postvakcinačných protilátok
6- až 8-násobne a rekonvalescentných sér z prvej vlny až 10-násobne.
In vitro metodikami sa zistilo, že neutralizačný účinok sér pacientov z 1. vlny
na B.1.351 úplne vymizol po 6, resp. 9 mesiacoch v 34 %, resp. 37 % prípadoch. Iné práce uvádzajú až 48 % prípadov.
Vakcína Vaxzevria® zlyhala v prevencii mierneho aj ľahkého priebehu ochorenia COVID-19 vyvolaného B.1.351 (VE = 10,4 %). Vakcína dostatočne neindukovala protilátky neutralizujúce B.1.351.
Vakcína Ad26.COV2 (Janssen) mala v Južnej Afrike pri 94,5 % zastúpení B.1.351
účinnosť 68 % na stredný a ťažký a 81,7% na ťažký až kritický priebeh ochorenia COVID-19.
Podjednotková vakcína NVX-CoV237 (Novavax®) mala v post-hoc analýze venovanej iba variantu B.1.351 účinnosť 51 % na ľahký a stredne ťažký priebeh
ochorenia COVID-19.
Vakcína Comirnaty® deklaruje 100 % účinnosť proti B.1.351, ale štúdia bola
realizovaná v čase, keď bolo zastúpenie tohoto variantu nižšie a u 800 afrických účastníkov sa vyskytlo iba 9 ochorení v skupine s placebom, z toho 6 typu B.1.351.
V porovnaní s výsledkami z Európy a USA majú všetky vakcíny nižšiu
VE proti juhoafrickému variantu SARS-CoV-2. Vakcína Vaxzevria® je neúčinná.
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Variant P.1 (B.1.1.28.1 – pôvod Brazília)
•

•

•

•

•

•

Variant sa objavil v Brazílii 30. 11. 2020 a obsahuje 22 hlavných mutácií a 21
zmenených aminokyselín, z toho až 11 v S-proteíne. Aktuálne predstavuje
83 % všetkých izolátov z Brazílie. U nás nebol zatiaľ detegovaný, z okolitých
krajín zachytili 2 izoláty v Poľsku (13. 4. 2021).
Brazílsky variant je 1,4- až 2,2-násobne infekčnejší a podľa hodnôt Ct z RT-PCR
môžu mať ľudia infikovaní P.1 vírusom až 10-násobne vyššiu vírusovú nálož
ako pri iných variantoch.
V RBD doméne sa nachádza trojica mutácií N501Y, E484K a K417T, ktorá
kompromituje neutralizačný efekt protilátok z predchádzajúcej vlny
o 25 – 62 %, teda menej ako pri B.1.351 variante s mutáciou K417N.
Napriek tomu, prirodzená infekcia 72 % obyvateľov amazonského Manaus
v 1. vlne nezabránila príchodu 2. vlny o 9 mesiacov, ktorá bola spôsobená
P.1 variantom.
Nepotvrdili sa obavy, že pokles schopnosti neutralizovať P.1 bude podobný ako pri B.1.351. Neutralizačná kapacita postvakcinačných sér po vakcíne
Comirnaty® je síce 2,6-násobne nižšia ako pri klasickom víruse, ale pokles
pri B.1.351 bol až 7,6-násobný. Podobne vakcína Vaxzevria klesla pri B.1.351
až 9-násobne, ale pri P.1 iba 2,9-násobne.
O účinnosti vakcín v Brazílii po rozšírení P.1 máme iba limitované informácie. Inaktivovaná celovírusová vakcína (CoronaVac®) bola testovaná ešte
pred rozšírením variantu P.1, kedy preukázala účinnosť 83,7 % proti strednému a 100 % proti závažnému priebehu ochorenia COVID-19. Metodologicky
odlišná analýza realizovaná po rozšírení variantu P.1 naznačila podstatne nižšiu (iba 50 %) účinnosť v populácii zdravotníkov.

Variant B.1.617 (pôvod India)
•

•

•

Variant má viacero podtypov, pričom variant B.1.617.2 bol vyhlásený za VOC
a varianty B.1.617.1 a B.1.617.3 za VOI (variant of interest). Prvýkrát bol 2. variant detegovaný 12. 12. 2020 v Indii. V okolitých krajinách bol zachytený
5× v Poľsku (26. 4. 2021), raz v Rakúsku (17. 4. 2021) a raz na Slovensku
(12. 5. 2021).
Na základe prítomnosti mutácií môžeme predpokladať niektoré vlastnosti. Mutácie D614Q a P681R zvyšujú transmisibilitu vírusu prostredníctvom
zvýšenej produkcie a uvoľňovania. Mutácie L452R a E484Q (1. variant), resp.
T478K (2. variant) sa nachádzajú v RBD oblasti a znižujú neutralizáciu vírusu rekonvalescentnými a postvakcinačnými protilátkami 1,96, resp. 2,83-násobne.
Dve dávky vakcíny od spoločnosti Pfizer/BioNTech vykazujú proti tomuto variantu účinnosť 87,9 % a pri 2 dávkach vakcíny spoločnosti AstraZeneca 59,8 %.
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Ostatné varianty na Slovensku
•

Výskyt B.1.258Δ („československý“ variant) na Slovensku je v súčasnosti okrajový, celkovo bol v izolátoch zastúpený približne v 5 %, pričom v Českej republike to bolo až 20 %.

Vakcíny a mutácie
•

•

•

•

•

•

Súčasné vakcíny sú pri dominancii B.1.1.7 stále dostatočne účinné a ich
zmena nie je potrebná. Kľúčové je zachovávanie výrobcom odporúčaných intervalov medzi 1. a 2. dávkou najmä u osôb, ktoré ešte neprekonali COVID-19.
Slabý pokles neutralizačných schopností pri rôznych variantoch s izolovanými mutáciami je možné preklenúť dostatočnými koncentráciami protilátok.
Na základe in vitro experimentov sa zdá, že najväčší pokles účinnosti post
vakcinačných protilátok môžeme očakávať pri juhoafrickom víruse B.1.351.
Pokles pri brazílskom variante P.1 sa zdá byť menší, ale je tiež signifikantný.
Výrobcovia vakcín testujú niekoľko prístupov k problému tzv. únikovej
kombinácie mutácií (N501Y, E484K a K417N). Obaja výrobcovia mRNA vakcín už majú pripravené vakcíny tvoriace S-proteín varianty B.1.351 (v prípade
vakcíny Moderna® je označenie mRNA-1273.351).
Druhým prístupom je aplikácia 3. dávky pôvodnej vakcíny, ktorá vytvorí koncentrácie protilátok schopné neutralizovať vírus aj napriek ich nižšej afinite.
Predbežné výsledky v prípade vakcíny Moderna® naznačujú, že 3. dávka pôvodnej vakcíny po 6 – 7 mesiacoch zvýšila množstvo neutralizujúcich protilátok proti B.1.351 až 35-násobne a proti P.1 až 27-násobne. Booster vakcínou
mRNA-1273.351 neutralizoval oba varianty vírusu asi 2× účinnejšie ako booster pôvodnou vakcínou. Zatiaľ ide iba o výsledky in vitro analýz.
Treťou možnosťou je vytvorenie multivalentnej vakcíny s obsahom pôvodnej
a variantnej mRNA v pomere 1 : 1 (v prípade vakcíny Moderna® sa označuje
mRNA-1273.211). Aj tento prístup sa podrobuje klinickým testom.

Poznámka: V súčasnosti sa na základe odporúčania SZO prechádza na označovanie genetických variantov SARS-CoV-2 podľa písmen gréckej abecedy
(napr. B.1.1.7 - "britský" variant = alfa; B.1.351 - "juhoafrický" variant = beta;
P.1 - "brazílsky" variant = gamma; B.1.617.2 - "indický" variant = delta a pod.)
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• Vznik mutácií je prirodzený jav a zdroj variability
a adaptability vírusov. Hoci je pri SARS-CoV-2
zdokumentovaných mnoho tisíc mutácií, väčšina
z nich nemá klinický dopad.
• Súčasné vakcíny poskytujú ochranu aj pred variantami
SARS-CoV-2. Pokles neutralizačných schopností
vytvorených protilátok pri rôznych variantoch možno
preklenúť ich dostatočnými koncentráciami.

Literatúra:
1. Abdool Karim SS, de Oliveira T. New SARS-CoV-2 Variants — Clinical, Public Health, and Vaccine Implications. N Engl
J Med 2021 [in press].
2. Bernal JL, et al. Effectiveness of COVID-19 vaccines against the B.1.617.2 variant. medRxiv 2021 [in press].
3. Calistri P, Amato L, Puglia I, et al. Infection sustained by lineage B.1.1.7 of SARS-CoV-2 is characterised by longer persistence and higher viral RNA loads in nasopharyngeal swabs. Int J Infect Dis 2021 [in press].
4. Collier DA, De Marco A, Ferreira IATM, et al. Sensitivity of SARS-CoV-2 B.1.1.7 to mRNA vaccine-elicited antibodies. Nature 2021 [in press].
5. Dejnirattisai W, Zhou D, Supasa P, et al. Antibody evasion by the Brazilian P.1 strain of SARS-CoV-2. bioRxiv 2021;
2021.03.12.435194.
6. Emary KRW, Golubchik T, Aley PK, et al. Efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine against SARS-CoV-2 variant
of concern 202012/01 (B.1.1.7): an exploratory analysis of a randomised controlled trial. Lancet 2021;397:1351–62.
7. Emary KRW, Golubchik T, Aley PK, et al. Efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine against SARS-CoV-2 variant
of concern 202012/01 (B.1.1.7): an exploratory analysis of a randomised controlled trial. Lancet 2021;397:1351–62.
8. Faria NR, Mellan TA, Whittaker C, et al. Genomics and epidemiology of a novel SARS-CoV-2 lineage in Manaus, Brazil.
medRxiv 2021;2021.02.26.21252554.
9. Hoffmann M, Hofmann-Winkler H, Krüger N, et al. SARS-CoV-2 variant B.1.617 is resistant to Bamlanivimab and evades
antibodies induced by infection and vaccination. bioRxiv 2021; : 2021.05.04.442663.
10. Infographic: Mutation of SARS-CoV2 - current variants of concern. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/
covid-19-infographic-mutations-current-variants-concern (accessed April 25, 2021).
11. Madhi SA, Baillie V, Cutland CL, et al. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant.
N Engl J Med 2021 [in press].
12. Menej ako pol percenta ľudí sa na Slovensku infikovalo po vakcíne – Denník N. https://dennikn.sk/2366697/menej-ako-pol-percenta-ludi-sa-na-slovensku-infikovalo-po-vakcine/ (accessed April 28, 2021).
13. Munitz A, Yechezkel M, Dickstein Y, Yamin D, Gerlic M. BNT162b2 Vaccination Effectively Prevents the Rapid Rise of
SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 in high risk populations in Israel. Cell Reports Med 2021 [in press].
14. Naveca F, Souza V, Corado A, et al. COVID-19 epidemic in the Brazilian state of Amazonas was driven by long-term
persistence of endemic SARS-CoV-2 lineages and the recent emergence of the new Variant of Concern P.1. 2021; published online Feb 25. DOI:10.21203/rs.3.rs-275494/v1.
15. https://outbreak.info/situation-reports?pango=B.1.1.7&selected=SVK&loc=GBR&loc=USA&loc=USA_US-CA&loc=SVK
(accessed April 27, 2021).
16. Planas D, Bruel T, Grzelak L, et al. Sensitivity of infectious SARS-CoV-2 B.1.1.7 and B.1.351 variants to neutralizing antibodies. Nat Med 2021 [in press].
17. Sadoff J, Gray G, Vandebosch A, et al. Safety and Efficacy of Single-Dose Ad26.COV2.S Vaccine against Covid-19. N Engl
J Med 2021 [in press].
18. Shen X, Tang H, McDanal C, et al. SARS-CoV-2 variant B.1.1.7 is susceptible to neutralizing antibodies elicited by ancestral spike vaccines. Cell Host Microbe 2021;29:529-539.e3.
19. Shinde V, Bhikha S, Hoosain MZ, et al. Preliminary Efficacy of the NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine Against the B.1.351
Variant [Authors, highest degree, and affiliation/institution]. medRxiv 2021 [in press].
20. Stamatatos L, Czartoski J, Wan Y-H, et al. mRNA vaccination boosts cross-variant neutralizing antibodies elicited by
SARS-CoV-2 infection. Science 2021 [in press].
21. Stankov M V, Cossmann A, Bonifacius A, et al. Humoral and cellular immune responses against SARS-CoV-2 variants
and human coronaviruses after single BNT162b2 vaccination. medRxiv 2021 [in press].
22. Wang Z, Schmidt F, Weisblum Y, et al. mRNA vaccine-elicited antibodies to SARS-CoV-2 and circulating variants. Nature 2021;592:616–22.
23. Woldemeskel BA, Garliss CC, Blankson JN. SARS-CoV-2 mRNA vaccines induce broad CD4+ T cell responses that recognize SARS-CoV-2 variants and HCoV-NL63. J Clin Invest 2021 [in press].
24. Wu K, Choi A, Koch M, et al. Preliminary Analysis of Safety and Immunogenicity of a SARS-CoV-2 Variant Vaccine Booster. medRxiv 2021 [in press].
25. Yang L. et al. BNT162b2-elicited neutralization against new SARS-CoV-2 spike variants. N Engl J Med 2021 [in press].

Vademékum očkovania proti COVID-19 I 61

poznámky

poznámky

Umožňujeme ľuďom na
celom svete ŽIŤ ZDRAVŠIE
v každej etape života.
Viac informácií nájdete na www.viatris.com

9. Kombinácie vakcín proti COVID-19
Kombinácia rôznych vakcín proti COVID-19
•

•

•

•

•

•

•

•

V súčasnosti neexistujú relevantné dáta pre účinnosť a bezpečnosť
podania kombinácie dvoch rôznych vakcín proti ochoreniu COVID-19,
či už v rámci rovnakej skupiny (napr. mRNA vakcíny) alebo rôznych skupín
(mRNA a vektorové vakcíny).
Daná možnosť existuje len pri náhodnej zámene. Ak nastane daná situácia,
nie je potrebné podanie ďalšej dávky, ale má sa daná skutočnosť zaznačiť
do zdravotného záznamu pacienta a hlásiť na ŠUKL – www.sukl.sk.
Uvedená potreba môže nastať napr. pri anafylaktickej reakcii po podaní prvej
dávky danej vakcíny, kedy by osoba mohla byť teoreticky „doočkovaná“ iným
druhom vakcíny s iným zložením (t. j. s chýbajúcou potenciálne alergénnou
zložkou, napr. stabilizátorom). Zatiaľ však ani pre tento postup neexistujú
presné odporúčania.
V rámci všeobecne používaných vakcín pri povinnom alebo odporúčanom očkovaní je zameniteľnosť jednotlivých vakcín odporúčaná a možná v prípade
rovnakého antigénneho zloženia. Dostupné skupiny vakcín proti COVID-19
(mRNA vakcíny, vektorové vakcíny, inaktivované a podjednotkové vakcíny)
nemajú rovnaké zloženie (napr. iné stabilizátory), hoci indukujú imunitnú
odpoveď voči rovnakému S-proteínu, iba iným spôsobom. V prípade inaktivovaných vakcín sa imunitná odpoveď rozvíja aj voči iným antigénom prítomným v danej vakcíne. Aj samotný charakter imunitnej odpovede a jej komplexnosti sa medzi jednotlivými vakcínami líši.
Z imunologického hľadiska by teoreticky mala byť dosiahnutá dostatočná
účinnosť očkovania aj ochrana pred ochorením pri porovnateľnej bezpečnosti.
Presnejšie údaje o účinnosti a bezpečnosti kombinácií rôznych druhov vakcín proti COVID-19 prinesú realizované a plánované klinické štúdie a tiež
dáta z reálnej praxe z krajín, kde v súčasnosti odporúčajú kombinácie vakcín proti COVID-19 v kontexte nežiaducich účinkov pri niektorých druhoch
vakcín.
V súčasnosti napr. vektorová vakcína proti COVID-19 spoločnosti Gamaleya
(Sputnik V) využíva dva rôzne vektory pri prvej (adenovírus 26) a druhej dávke (adenovírus 5).
Viacerí odborníci uvádzajú, že umožnenie kombinácie vakcín môže zvýšiť flexibilitu očkovacích programov proti COVID-19, a tým aj zvýšenie celkovej
zaočkovanosti populácie, najmä v kontexte dostupnosti a ev. výpadkov jednotlivých druhov vakcín. Dokonca by teoreticky niektoré kombinácie mohli
viesť ku komplexnejšej imunitnej odpovedi a zvýšeniu celkovej účinnosti
očkovania proti ochoreniu COVID-19. Zatiaľ čo mRNA vakcíny majú výrazný
Vademékum očkovania proti COVID-19 I 65

•

účinok na tvorbu neutralizujúcich protilátok (aj s odpoveďou v celulárnej
imunite), vektorové vakcíny stimulujú tvorbu aj efektívnej robustnej špecifickej celulárnej imunitnej odpovede. Čoraz častejšie sa hovorí aj o indukcii
trénovanej imunity najmä vektorovými vakcínami (t. j. zefektívnenie tvorby
interferónov bunkami nešpecifickej imunity a takisto aktivity NK buniek).
Táto stratégia kombinácie rôznych druhov vakcín sa označuje ako stratégia
heterológnej indukcie imunitnej odpovede pri použití odlišnej základnej
a opakovanej očkovacej látky (heterologous prime-boost strategy).
Aktuálne prebiehajúca štúdia Com-Cov priniesla prvé pozorovania získané
u osôb očkovaných dvomi dávkami rôznych vakcín proti COVID-19. Výskyt
nežiaducich účinkov bol vyšší pri kombinácii rôznych vakcín v porovnaní s dvomi dávkami rovnakej vakcíny. Častejší bol výskyt miernych a stredne ťažkých vedľajších príhod (horúčka, zimnica, bolesti hlavy a svalov), pričom všetky odzneli bez následkov. Neboli zaznamenané závažné vedľajšie
príhody.

Kombinácia očkovania inými vakcínami
a vakcínami proti COVID-19
•

•

•
•

•

•

Vzhľadom na nedostupnosť dát o bezpečnosti koadministrácie (t. j. súčas
ného podania dvoch vakcín) iných vakcín s vakcínami proti ochoreniu
COVID-19 bolo odporúčané dodržať interval 14 dní od podania vakcíny
proti COVID-19.
Interval sa v praxi odporúčal dodržať z dôvodu rozpoznania prípadných nežiaducich účinkov jednotlivých vakcín proti COVID-19 a nedostatku údajov
o vplyve na imunogenitu a bezpečnosť simultánneho podania s inými vakcínami.
Tento interval sa týkal inaktivovaných (neživých) aj živých (atenuovaných) vakcín.
V ostatných dňoch ACIP (Poradný výbor pre imunizáciu v USA) vydal odporúčanie, že medzi aplikáciou vakcín proti COVID-19 a aplikáciou iných vakcín (živých aj neživých) nie je potrebný žiaden interval. Uvedené odporúčanie je v kontexte dlhodobo platných všeobecných odporúčaní. Najmä
pri neživých vakcínach nie je potrebné dodržiavať žiadne intervaly, vakcíny
sa môžu podať aj simultánne v jeden deň.
V prípade potreby postexpozičnej profylaxie (proti tetanu, besnote, hepatitíde B a podobne) nie je potrebné dodržiavať žiadne intervaly od podania vakcín proti COVID-19, najmä v prípade rizika z omeškania.
Ak však v rámci prideľovania termínov v rámci očkovania proti ochoreniu
COVID-19 nie je možný žiaden interval, je vhodné podať vakcínu proti
COVID-19 aj pri kratšom intervale od podania inej vakcíny s cieľom umožniť
očkovanie čo najväčšej časti populácie.
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• Medzi podaním vakcín proti COVID-19 a inými
vakcínami nie je v súčasnosti potrebné dodržiavať
špecifické intervaly. Ak to situácia umožňuje, je vhodné
dodržať interval 14 dní za účelom rozlíšenia prípadných
vedľajších príhod.
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10. Základné kontraindikácie
očkovania proti COVID-19
Základné fakty:
•
•

•

Vakcíny proti COVID-19 majú len málo reálnych kontraindikácií (KI).
Niektoré z nich sú trvalé a absolútne (napr. anafylaxia po prvej dávke danej
vakcíny proti COVID-19), väčšiu časť tvoria relatívne a dočasné kontraindikácie (napr. akútne febrilné ochorenie).
Nesprávne stanovenie (falošnej) kontraindikácie môže ohroziť pacienta
samotným ochorením COVID-19, čo je medicínsky neospravedlniteľné.

Kontraindikácie očkovania proti COVID-19:
•

•

•

•

•

Anafylaxia po prvej dávke konkrétnej vakcíny proti COVID-19 → ide
o trvalú kontraindikáciu pre očkovanie tou istou vakcínou. Zatiaľ nie sú jasné
odporúčania, či môže byť osoba prípadne doočkovaná iným druhom vakcíny
proti COVID-19 (napr. s iným druhom stabilizátora a pod.).
Anafylaxia, prípadne závažná forma alergie na niektorú zo zložiek vakcíny proti COVID-19 → ako podozrivé sa javia byť polyetylénglykol (PEG)
v mRNA vakcínach, polysorbát 80 vo vektorových vakcínach, trometamol
vo vektorových vakcínach. Treba však poznamenať, že časť reakcií je pravdepodobne na pseudoalergickom podklade (napr. na základe aktivácie imunitných buniek zložkami aktivovaného komplementového systému).
Akútne febrilné ochorenie → je vhodný odklad 14 dní po skončení ochorenia, preto ide o dočasnú kontraindikáciu. Mierny respiračný infekt nepredstavuje KI pre toto očkovanie.
Dekompenzované ev. akútne exacerbované či nestabilné chronické
ochorenie (napr. exacerbácia bronchiálnej astmy alebo atopického ekzému,
relaps sclerosis multiplex) → očkovanie sa odkladá aspoň 14 dní od exacerbácie, v prípade SM až o 4 – 6 týždňov.
Špecifické obmedzenia môžu byť v prípade úzkeho spektra diagnóz v jednotlivých odboroch (pozri konkrétne kapitoly).

Praktické poznámky:
•

•

V prípade akejkoľvek reakcie po očkovaní proti COVID-19 je potrebný detailný záznam s opisom časových súvislostí, jednotlivých príznakov (ich vznik,
intenzita a závažnosť), ako aj odpovede na aplikovanú liečbu.
Ak bola u pacienta pozorovaná generalizovaná alergická reakcia skorého
typu (t. j. do 4 hodín od podania vakcíny), je potrebné zabezpečiť odber krvi
na sérovú tryptázu.
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•

•
•

•
•

•

Klasické formy alergických reakcií (aj závažné) na potraviny alebo latex
nie sú obmedzením pre očkovanie týchto pacientov → vhodná je observácia 30 minút po očkovaní.
Rôzne formy potravinových intolerancií (laktózová, histamínová a pod.)
nepredstavujú žiadne obmedzenie pre očkovanie proti COVID-19.
V prípade nestabilnej formy chronického ochorenia je potrebný mimoriadne
individualizovaný prístup s vyhodnotením rizík prekonania infekcie COVID-19
oproti rizikám po očkovaní.
Lokálne kožné reakcie, neskoré kožné reakcie alebo vazovagálna synkopa
po prvej dávke nie sú KI pre podanie druhej dávky.
Prekonanie COVID-19 nie je KI pre očkovanie proti tomuto ochoreniu. Načasovanie sa môže líšiť v závislosti od vnútroštátnych odporúčaní (pozri príslušnú kapitolu).
Očkovanie proti COVID-19 je nevyhnutnou súčasťou správneho manažmentu
rôznych chronických ochorení, ktoré môžu predstavovať buď riziko pre získanie COVID-19, prípadne jeho komplikovaný priebeh.

Špeciálne upozornenia:
•

•

•

•

V prípade liekovej alergie/anafylaxie môže byť jej podkladom reakcia na polyetylénglykol či polysorbát 80 – je potrebná kontrola zloženia daného lieku,
na ktorý pacient reagoval anafylakticky, a následne, ak obsahuje danú zložku – vyšetrenie u imunoalergológa.
Keďže používané a registrované vakcíny proti COVID-19 patria do kategórie neživých vakcín, v prípade imunodeficiencií (vrodených či získaných)
nie je KI pre ich podanie → postvakcinačná imunitná ochrana však nemusí
byť optimálna.
Ak nemôže byť očkovaný vysokorizikový pacient, je potrebné a vhodné očko
vanie blízkych osôb → tzv. cocoon stratégia – stratégia zámotku (kukly),
ktorá poskytne pacientovi nepriamu ochranu pred COVID-19.
Niektoré druhy farmakoterapie (napr. anti-CD20 liečba) môžu predstavovať
obmedzenie prípadne až kontraindikáciu pre očkovanie proti COVID-19 →
z dôvodu zníženej ev. nedostatočnej imunitnej odpovede, nie však pre zvýšené riziko nežiaducich účinkov.

• Reálnych kontraindikácií pre očkovanie proti COVID-19 je málo:
anafylaktická reakcia po prvej dávky danej vakcíny alebo na niektorú
zo zložiek vakcín, nestabilné chronické ochorenie či febrilný infekt.
• Stanovenie falošných a nesprávnych kontraindikácií ohrozuje
danú osobu získaním ochorenia COVID-19 s jeho komplikáciami
a následkami.
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11. Diagnostické a operačné výkony,
celková anestézia a očkovanie proti
COVID-19
Základné fakty a informácie:
•

•

•

•

•

•

•

Na základe masívnej vakcinačnej kampane je logické, že jednou z častých otázok je: „Aký je potrebný interval medzi očkovaním proti COVID-19 a celkovou anestéziou, prípadne ako vplýva celková anestézia na následné
podanie vakcíny proti COVID-19?“.
Na základe súčasných vedomostí a dostupných relevantných štúdií neexistujú dôkazy pre klinicky významný negatívny vplyv celkovej anestézie na imunitnú odpoveď po očkovaní ani na účinnosť očkovania.
Niektoré postvakcinačné vedľajšie príhody môžu imitovať niektoré komplikácie celkovej anestézie (napr. alergická reakcia, kožný exantém) či pooperačné komplikácie (napr. horúčka).
V prípade prekonania ochorenia COVID-19 sa odporúča následný postup
vo vzťahu k plánovaniu operačného výkonu v celkovej anestézii:
• pri ochorení s ľahkým priebehom – naplánovať operáciu o 4 – 6 týždňov,
• pri ochorení so stredným až ťažkým priebehom – odložiť výkon minimálne o 8 týždňov alebo do úplného zotavenia – minimálne 3 mesiace.
Pacient by mal mať predoperačne zrealizované funkčné vyšetrenie pľúc
(optimálne 48 – 72 hodín pred výkonom) a koagulačný skríning vrátane
D-dimérov.
• odporúča sa však individuálne vyhodnotiť situáciu u každého pacienta, najmä u pacienta s perzistujúcimi klinickými príznakmi (tzv. dlhý
COVID).
Bežné diagnostické výkony (napr. odber krvi, stomatologické ošetrenie, CT
a MR vyšetrenie, EKG, ultrasonografia, spirometria, endoskopické vyšetrenia
bez celkovej anestézie) možno realizovať bez dodržania špeciálneho odstupu po podaní vakcíny proti COVID-19.
Aplikácia lokálnych anestetík pri rôznych chirurgických výkonoch
nie je kontraindikáciou očkovania vakcínami proti COVID-19. V prípade
plánovaných výkonov s aplikáciou lokálnych anestetík je vhodné neočkovať v rovnaký deň z preventívnych dôvodov odlíšenia prípadných vedľajších,
najmä závažných alergických príhod. Pokiaľ by išlo o urgentný výkon, podanie lokálneho anestetika nie je kontraindikované v prípade podania vakcíny
proti COVID-19 v rovnaký deň.
V prípade aplikácie kontrastných látok (napr. CT vyšetrenie, angiografia a pod.) je vhodné dodržať interval aspoň 7 dní so zámerom odlíšenia
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•

prípadnej alergickej či pseudoalergickej reakcie. Ak pacient reagoval alergicky
napr. na podanie vakcíny od spoločnosti Moderna, je potrebné pred podaním
kontrastných látok obsahujúcich trometamol vylúčenie alergie na túto zložku.
V prípade PET/CT vyšetrenia s 18-fluorodeoxyglukózou je vhodné dodržať
odstup niekoľkých týždňov pre riziko falošne pozitívnych výsledkov na základe zvýšenej metabolickej aktivity napr. v mieste aplikácie vakcíny či regionálnych lymfatických uzlinách. Podobne sa odporúča odstup 4 – 6 týždňov
po očkovaní pri mamografickom vyšetrení, prípadne zrealizovať vyšetrenie pred očkovaním.

Odporúčania:
•

•

•

•

•

•

Vo všeobecnosti pri očkovaní „tradičnými“ neživými vakcínami sa odporúča načasovanie celkovej anestézie minimálne 48 hodín, optimálne 7 dní
po podaní danej vakcíny. Pri živých atenuovaných vakcínach je to 14 – 21
dní.
V prípade očkovania proti COVID-19 sa používajú neživé vakcíny a plánovaný výkon v celkovej anestézii možno realizovať 7 dní od podania
vakcíny. Niektorí autori dokonca odporúčajú pri zložitých elektívnych
výkonoch odklad až 15 dní po druhej dávke vakcíny (najmä so zámerom
redukcie rizika získania ochorenia COVID-19 v perioperačnom období).
Po výkone v celkovej anestézii nie je stanovený interval pre podanie vakcíny proti COVID-19, nemalo by však dochádzať k neodôvodnenému odkladaniu očkovania. Ako optimálny minimálny odstup sa uvádza opäť interval
7 dní.
Chirurgický výkon, resp. celková anestézia nie sú prekážkou pre urgentne podávané vakcíny v rámci postexpozičnej profylaxie – napr. proti tetanu, hepatitíde B a besnote.
V prípade nevyhnutnej akútnej operácie či celkovej anestézie (napr. vznik náhlej brušnej príhody) je dodržiavanie daných odporúčaných intervalov, samozrejme, irelevantné.
Pri plánovanom výkone v nemocničnom zariadení s alebo bez celkovej anestézie je vhodné zabezpečiť ochranu očkovaním proti COVID-19
vopred, a tým zabrániť napr. nozokomiálnemu získaniu tejto infekcie.
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• V prípade očkovania proti COVID-19
možno plánovaný výkon v celkovej anestézii
realizovať 7 dní od podania vakcíny.
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poznámky

poznámky

12. Očkovanie proti COVID-19
v špeciálnych situáciách
Základné fakty:
•
•

•

•
•

•
•

•

Vakcíny proti COVID-19 sú vhodné a indikované aj pre pacientov s rôznymi
chronickými ochoreniami (imunitne podmienenými aj nepodmienenými).
Chronicky chorí pacienti sú vo všeobecnosti považovaní za rizikových
vo vzťahu k ochoreniu COVID-19, pričom toto riziko spočíva:
• vo zvýšenom riziku získania ochorenia COVID-19 v porovnaní so zdravými osobami,
• vo zvýšenom riziku komplikovaného priebehu COVID-19, potrebe hospitalizácií, umelej pľúcnej ventilácie či úmrtí.
Medzi jednotlivými druhmi chronických ochorení môžu byť isté rozdiely,
pričom nie každá choroba musí zákonite znamenať aj vyššie spomenuté
riziká.
Celkovo je daná situácia ešte modifikovaná aj inými faktormi – napr. vekom,
pohlavím, inými pridruženými ochoreniami a aplikovanou liečbou.
Samostatnú problematiku predstavuje chronická farmakoterapia, najmä
rôzne nástroje imunointervenčnej liečby. Rôzne formy chronickej liečby môžu tak zvýšiť, no paradoxne i znížiť riziko pre získanie ochorenia COVID-19
a jeho komplikovaný priebeh.
Niektoré formy farmakoterapie môžu navyše znižovať účinnosť očkovania
proti COVID-19 a modifikovať postvakcinačnú imunitnú odpoveď.
Vo všeobecnosti však možno povedať, že bez ohľadu na druh chronického
ochorenia a aplikovanú farmakoterapiu je nevyhnutné týmto pacientom
zabezpečiť čo najlepšiu ochranu proti COVID-19, a to vrátane očkovania.
Chronické ochorenia predstavujú zároveň aj indikáciu pre iné doplnkové
očkovania – napr. očkovanie proti chrípke a očkovanie proti pneumokokom. V prípade očkovania proti pneumokokom sa odporúča v tejto skupine
pacientov podanie 1 dávky konjugovanej 13-valentnej pneumokokovej vakcíny s následným podaním 1 dávky 23-valentnej polysacharidovej pneumokokovej vakcíny s odstupom 2 – 6 mesiacov od prvej dávky.
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Základné aspekty očkovania chronicky
chorých pacientov (Tabuľka 1):
•

•

•

Opatrnosť – situácia, kedy existuje prítomné riziko vzniku závažných vedľajších príhod po očkovaní, ale aj narušenia efektívnej obrany po očkovaní.
V prípade chronicky chorých pacientov je reálnejšie riziko suboptimálnej alebo zníženej postvakcinačnej ochrany ako riziko závažných vedľajších príhod
po tomto očkovaní.
Kontraindikácia (KI) – stav, kedy sa u očkovaného nemôže aplikovať daná vakcína, pretože hrozí riziko závažných vedľajších príhod vedúcich k trvalým následkom alebo stavom ohrozujúcim život. Kontraindikácia môže byť dočasná
alebo trvalá. Reálny výskyt trvalých KI je zriedkavý. V prípade stanovenia dočasnej kontraindikácie (napr. akútne zhoršené chronické ochorenie) je potrebné danú KI opakovane prehodnotiť a v prípade pominutia tejto KI zvážiť
indikáciu očkovania proti COVID-19.
Odporúčané očkovanie – benefit očkovania danou vakcínou jednoznačne
prevyšuje riziko komplikácií v prípade prirodzeného ochorenia COVID-19,
aj s eventuálnym rizikom vedľajších príhod po očkovaní. V prípade väčšiny
chronicky chorých pacientov sa očkovanie proti COVID-19 nachádza v tejto
rovine.
Tabuľka 1. Očkovanie proti COVID-19 v špeciálnych situáciách.

Opatrnosť

Kontraindikácia

Prítomné riziko vzniku závažných
vedľajších príhod alebo narušenia
tvorby efektívnej imunitnej ochrany
po očkovaní
Stav, kedy sa u očkovanej osoby nemôže
aplikovať daná vakcína, pretože hrozí
riziko závažných vedľajších príhod
vedúcich k trvalým následkom alebo
stavom ohrozujúcim život
Trvalá alebo dočasná

Odporúčané očkovanie

Prítomný vyšší prínos očkovania danou
vakcínou pre reálne riziko komplikovaného
priebehu infekčného ochorenia
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Základné pravidlá očkovania proti COVID-19
u chronicky chorých pacientov:
•
•
•

•

•
•

•

•

U chronicky chorých pacientov je potrebný individuálny prístup v prípade
očkovania nielen proti COVID-19, ale aj pri iných druhoch očkovaní.
Vždy zvažujeme pomer prínos/riziko očkovania oproti rizikám komplikácií ochorenia COVID-19.
Vo všeobecnosti je benefit očkovania proti COVID-19 u väčšiny chronicky
chorých pacientov vyšší v porovnaní s prípadnými vedľajšími príhodami po očkovaní, ktoré sú obvykle miernej až strednej intenzity a majú krátke
(dočasné) trvanie.
Do úvahy berieme nielen charakter základného ochorenia (jeho závažnosť, stupeň dosiahnutej kontroly), ale aj druh aplikovanej farmakoterapie či iné pridružené komorbidity.
Očkujeme počas stabilnej fázy chronického ochorenia.
V prípade dekompenzácie ochorenia alebo jeho akútnej exacerbácie odkladáme očkovanie obvykle 2 týždne po úprave stavu. V prípade relapsu sclerosis multiplex sa odporúča odklad 4 – 6 týždňov.
V prípade dlhodobej subkompenzácie ochorenia postupujeme vysoko individuálne a za istých okolností, najmä pri reálnom vysokom riziku získania
ochorenia COVID-19 a asociovaných komplikácií, možno zvážiť očkovanie aj
u týchto pacientov (napr. nedostatočne kompenzovaný diabetes mellitus
predstavuje vysoké riziko pre COVID-19).
Až na ojedinelé výnimky pacient pokračuje v chronickej farmakoterapii.
Cieľom je udržanie kompenzácie základného chronického ochorenia v perivakcinačnom období.

Praktické odporúčania:
•

•

•

•

Vo všeobecnosti v prípade chronických ochorení a rôznych foriem farmakoterapie NIE JE ODPORÚČANÉ A ANI INDIKOVANÉ vysadzovanie chronickej
liečby či aplikácia špecifickej farmakologickej prípravy.
Lieky aplikované „na účely“ prípravy (napr. nesteroidové antiflogistiká, antihistaminiká a pod.) môžu paradoxne viesť k vzniku niektorých vedľajších reakcií v post-vakcinačnom období (napr. urtikária), ktoré sú následne nesprávne pripísané očkovaniu.
V deň očkovania a takisto nasledujúci deň je vhodné dodržať telesné šetrenie. V prípade objavenia sa napr. horúčky či iných príznakov je postup
ako pri zdravých osobách, napr. podanie antipyretika. Preventívne paušálne
podávanie antipyretík sa však neodporúča.
Cieľom manažmentu chronických ochorení je poskytnúť týmto pacientom čo najväčšiu ochranu, pričom stanovenie nesprávnych, ba dokonca
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•

•

•

•

•

•

•

falošných kontraindikácií môže viesť k odkladu očkovania a zvýšeniu ohrozenia pacienta samotným ochorením COVID-19.
Chronicky chorí pacienti majú v porovnaní so zdravými osobami aj vyššie
riziko nedostatočnej postinfekčnej imunitnej ochrany. Tento fakt treba mať
na pamäti pri rozhodovaní sa pre očkovanie proti COVID-19.
Ochrana po očkovaní proti COVID-19 je dosiahnutá u väčšiny chronicky
chorých pacientov, hoci nemusí byť optimálna. Aj nižší stupeň dosiahnutej
ochrany však predstavuje jasný benefit pre týchto pacientov, najmä v kombinácii so zvyšujúcim sa preočkovaním populácie. Po očkovaní je potrebné pokračovať v dodržiavaní protipandemických hygienických opatrení minimálne
do času dosiahnutia kolektívnej ochrany proti COVID-19.
V prípade nejasností, najmä u mimoriadne komplikovaných pacientov s viacerými závažnými chronickými ochoreniami je vhodné konzultovať lekára –
špecialistu pre očkovanie v špeciálnych situáciách. Na druhej strane je potrebné nehľadať komplikácie a obmedzenia tam, kde nie sú.
Ak nie je možné očkovať chronicky chorého pacienta, je potrebné zvážiť jeho
ochranu prostredníctvom tzv. stratégie zámotku (cocoon strategy), ktorá spočíva v očkovaní blízkych osôb (obvykle žijúcich v jednej domácnosti s rizikovým pacientom).
Keďže aktuálne dostupné vakcíny proti COVID-19 sú z hľadiska charakteru neživé (inaktivované), nie je pred týmto očkovaním potrebné a ani indikované vyšetrovanie imunostatusu. Neživé (inaktivované) vakcíny nemajú
obmedzenie ani u pacientov s rôznym stupňom získanej imunodeficiencie.
V prípade, že budú dostupné atenuované (oslabené) živé vakcíny proti
COVID-19, bude potrebné v prípade chronicky chorých pacientov buď preferovať vakcíny neživé, alebo pred očkovaním vyšetriť parametre celulárnej
imunity a podľa nich rozhodnúť o očkovaní danou živou vakcínou.
U chronicky chorých pacientov je potrebné dodržať plnú vakcinačnú schému danej vybranej vakcíny. Nie je možné a ani medicínsky správne rozhodovať o podaní druhej dávky na základe vyšetrenia napr. špecifických postvakcinačných protilátok proti S-proteínu. Podobne sa neodporúča u chronicky
chorých pacientov vyšetrovanie postvakcinačných protilátok po očkovaní proti COVID-19, keďže dané vyšetrenie nemá svoje klinické aplikácie
a ani nemožno podľa výsledku rozhodnúť o dosiahnutom stupni postvakcinačnej ochrany.
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• Očkovanie proti COVID-19 je odporúčané pre väčšinu
chronicky chorých pacientov.
• Riziko získania ochorenia COVID-19 a jeho komplikácií
sa líši podľa druhu chronického ochorenia a aplikovanej
liečby.
• Pri očkovaní chronicky chorých pacientov je potrebný
vysoko individuálny prístup s vyhodnotením pomeru
prínos/riziko. Očkujeme prednostne počas stabilnej fázy
ochorenia.
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12.1 Alergické a chronické respiračné
ochorenia
Základné fakty:
•

•

•

•

•

•

•

•

Alergické ochorenia predstavujú významnú skupinu civilizačných ochorení s narastajúcou prevalenciou. Aktuálne trpí na nejakú formu alergie približne 1/3 populácie.
Infekcie predstavujú významný faktor nielen pri etiopatogenéze niektorých foriem alergických ochorení (napr. astma), ale zároveň sú častou
príčinou exacerbácií respiračných alergických aj nealergických chronických ochorení. Najčastejšou príčinou exacerbácie astmy sú rinovírusy a respiračný syncyciálny vírus. Astmatici aj pacienti s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc majú vysoké riziko komplikovaného priebehu chrípky.
Alergici nemajú vo všeobecnosti zvýšené riziko pre COVID-19 v porovnaní s bežnou populáciou. Pri astmatikoch existuje mierne zvýšené riziko
komplikovaného priebehu COVID-19. Vo všeobecnosti je však zastúpenie
astmatikov v jednotlivých publikovaných skupinách nízke. Pôvodné predpoklady, že astma predstavuje rizikový faktor pre COVID-19, sa nepotvrdili. Riziko skôr zvyšujú iné faktory – vek, komorbidity a pod.
Niektoré aspekty alergického zápalu v dýchacích cestách môžu dokonca
predstavovať istú ochranu pred COVID-19 (napr. znížená expresia receptora ACE2, eozinofily). Na druhej strane však niektoré fenotypy astmy (najmä
nealergický neutrofilný fenotyp) môžu predstavovať riziko pre komplikovaný priebeh ochorenia COVID-19.
Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) predstavuje rizikový faktor pre získanie COVID-19 a jeho komplikovaný priebeh s potrebou umelej pľúcnej ventilácie. Pri ľahších formách CHOCHP je toto riziko porovnateľné
s bežnou populáciou, istý protektívny efekt by mohli mať inhalačné kortikoidy (podobne ako pri astme).
Fajčenie (vrátane žutia tabaku) predstavuje rizikový faktor pre kardiovaskulárnu morbiditu pri COVID-19 a zároveň zvyšuje aj riziko komplikovaného a ťažkého priebehu ochorenia COVID-19.
Medzi astmou a CHOCHP existujú preto viaceré rozdiely, a to aj z hľadiska rizikovosti pri získaní ochorenia COVID-19. Podľa ostatných metaanalýz
však ani jedna z týchto chorôb nezvyšuje riziko úmrtia v súvislosti s COVID-19.
Medzi rizikové chronické respiračné ochorenia s vysokým rizikom
pre komplikovaný priebeh ochorenia COVID-19 patria pacienti po transplantácii pľúc (aditívny efekt chronickej imunosupresie a systémových kortikoidov) a pacienti so zriedkavými respiračnými ochoreniami (napr. deficit
alfa-1-antitrypsínu, pľúcna hypertenzia, choroba pľúcneho interstícia) – najmä
pacienti s ťažkou formou základného ochorenia s významne redukovanými
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pľúcnymi funkciami. Naopak, pacienti s cystickou fibrózou nemajú podľa publikovaných štúdií výrazné riziko komplikácií pri ochorení COVID-19, hoci pri výraznej prestavbe dýchacích ciest toto riziko stúpa.
Pacienti s astmou a inými alergickými ochoreniami majú pokračovať
v užívaní svojej chronickej farmakoterapie (antihistaminiká, antileukotriény, inhalačná liečba vrátane kortikoidov, biologická liečba a pod.), a to aj
pri potvrdení infekcie SARS-CoV-2. Cieľom je udržať dosiahnutú kontrolu
nad základným ochorením, ktorá je základným predpokladom pre zvládnutie infekcie COVID-19. Ak to stav pacienta umožňuje a je dosiahnutá dlhodobá kontrola, možno sa pokúsiť o zníženie dávky orálnych kortikoidov,
ak ich pacient užíva.
Chronická antiastmatická a inhalačná liečba nezvyšuje vo všeobecnosti riziko pre COVID-19, hoci systémová kortikoterapia môže zvyšovať riziko
komplikácií ochorenia. Viaceré práce ukázali, že inhalačné kortikoidy a takisto niektoré formy biologickej liečby alergických ochorení môžu mať dokonca
ochranný efekt pred komplikovaným priebehom COVID-19.
Očkovanie je jedným z dôležitých nástrojov prevencie infekcií v tejto skupine pacientov a je dôležitou súčasťou ich komplexného manažmentu. Medzi
odporúčané očkovania patrí očkovanie proti chrípke, pneumokokom a pertussis.

Odporúčania pre očkovanie proti COVID-19
u pacientov s alergickými a chronickými
respiračnými ochoreniami:
•
•

•
•

•
•

Očkovanie proti COVID-19 je odporúčané pre pacientov s rôznymi formami alergických ochorení.
Podobne medzi priorizované skupiny patria pacienti s CHOCHP, astmatici (perzistujúce formy, s komorbiditami, neutrofilný fenotyp), po transplantácii pľúc a pacienti so zriedkavými respiračnými chorobami, najmä
pri výraznej redukcii pľúcnych funkcií.
Keďže všetky dostupné vakcíny proti COVID-19 sú inaktivované, nie je preferencia konkrétneho typu vakcíny pre túto skupinu pacientov.
Zároveň nie je indikované a ani potrebné vyšetrovanie imunologických
laboratórnych parametrov (napr. subpopulácie lymfocytov v periférnej krvi)
pred očkovaním dostupnými vakcínami proti COVID-19, a to vrátane vektorových vakcín.
Neexistujú dôkazy, že by očkovanie proti COVID-19 viedlo k exacerbácii,
prípadne destabilizácii alergického ochorenia.
Hoci aktuálne neexistujú priame dáta s vakcínami proti COVID-19, skúsenosti s inými typmi vakcín (proti chrípke, pneumokokom) podporujú bezpečnosť
očkovania v skupine pacientov s alergickými ochoreniami.
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Pacientov očkujeme počas stabilnej fázy ochorenia, pri dobrej klinickej
kontrole. Neočkujeme počas akútnej exacerbácie alergického alebo
chronického respiračného ochorenia (napr. astmy, ekzému, CHOCHP),
ev. krátko po nej. Očkovanie je vhodné odložiť približne 2 týždne po stabilizácii stavu. Na druhej strane mierne prejavy napr. alergickej rinitídy
nie sú kontraindikáciou pre očkovanie proti COVID-19.
Potravinová alergia, alergia na latex alebo alergia na blanokrídly hmyz
(akejkoľvek závažnosti) nepredstavujú žiadne obmedzenie pre očkovanie
proti COVID-19, keďže vakcíny neobsahujú zložky potravín, antibiotiká ani latex. To isté platí aj pre rôzne formy potravinovej intolerancie (napr. histamínová, laktózová). Títo pacienti nemajú zvýšené riziko vedľajších príhod
po očkovaní proti COVID-19 a ani nevyžadujú špecifickú prípravu.
Pacientov s anamnézou anafylaxie na potraviny, jed blanokrídleho
hmyzu, latex a pod. nepovažujeme za rizikovejších pre vznik alergických
reakcií po vakcínach proti COVID-19.
Pred očkovaním tejto skupiny pacientov nie je indikovaná špecifická farmakologická príprava, a to ani u pacientov s anamnézou závažných foriem alergických reakcií nesúvisiacich s očkovaním. Paušálna premedikácia
antihistaminikom alebo kortikoidom pred očkovaním nie je odporúčaná.
Výnimkou môžu byť pacienti s urtikariálnou reakciou po prvej dávke vakcíny,
kedy pri podaní druhej dávky je vhodné podať nesedatívne antihistaminikum
v deň očkovania a pokračovať 3 – 5 dní po očkovaní.
Pre alergikov a pacientov s chronickými respiračnými ochoreniami
je čas observácie po očkovaní 15 minút. U pacientov s anamnézou systémových alergických reakcií rôznej etiológie (napr. lieky, potraviny, iné
vakcíny) je vhodné predĺžiť čas observácie na 30 minút, ale pacienta možno zaočkovať bez špeciálnych opatrení.
Manažment vedľajších príhod po očkovaní (napr. horúčka, bolesti svalov,
bolesti hlavy) je rovnaký ako u iných pacientov alebo zdravých osôb.

Obmedzenia a kontraindikácie:
•
•

•

Pre pacientov s alergickými a chronickými respiračnými ochoreniami platia
univerzálne KI ako pre iných pacientov.
Kontraindikáciou pre očkovanie je akútna exacerbácia alebo nestabilná
fáza alergického alebo chronického respiračného ochorenia. V tomto prípade je odporúčaný odklad do obdobia stabilizácie stavu.
Pri systémovej alergickej reakcii skorého typu (t. j. do 4 hodín od očkovania) po podaní prvej dávky vakcíny proti COVID-19 je kontraindikácia podania druhej dávky tej istej vakcíny. Je nevyhnutné vyšetrenie u klinického
imunoalergológa a vylúčenie alergie na polyetylénglykol (PEG) alebo polysorbát. Následne je možné zvážiť podanie druhej dávky inej vakcíny bez obsahu daného rizikového stabilizátora. Nevyhnutná je správna klasifikácia
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reakcie, detailný zápis pozorovaných príznakov, ich závažnosti, časových súsledností a naplnenie podmienok označenia danej reakcie za anafylaxiu.
Pri anafylaxii musí byť postihnutie aspoň dvoch orgánových systémov (koža, respiračný systém, gastrointestinálny a kardiovaskulárny systém). Generalizovaná kožná reakcia bez iných príznakov nie je hodnotená ako anafylaxia.
Výskyt anafylaxie po vakcínach proti COVID-19 je veľmi zriedkavý – pri vakcíne
Comirnaty® 4,7 reakcií na 1 000 000 podaných dávok a pri vakcíne
Moderna® ešte nižší – 2,5 na 1 000 000 podaných dávok. Ako rizikové sa javia
byť najmä stabilizátory – polyetylénglykol a polysorbát. Pri vakcíne
Moderna® to môže byť aj trometamol (v minulosti asociovaný so systémovými alergickými reakciami po podaní kontrastnej látky). Možné sú však
aj pseudoalergické reakcie. Absolútna väčšina anafylaktických reakcií
sa objaví v priebehu prvých 15 minút od podania vakcíny, čiže v priebehu
času observácie, ktorý treba dodržiavať u všetkých pacientov (30 minút u pacientov s anafylaxiou či závažnou formou alergie nesúvisiacej s vakcínami
proti COVID-19).
Od anafylaxie je potrebné odlíšiť vazovagálnu synkopu (pozri kapitolu
o nežiaducich účinkoch).
Akútne alergické reakcie (napr. urtikária, angioedém a pod.) v priebehu
4 hodín, najmä strednej a vyššej intenzity, je potrebné dovyšetrovať (kožné prick a intradermálne testy, test aktivácie bazofilov s rizikovými zložkami alebo samotnou vakcínou – poskytujú vybrané laboratóriá). Reálna aplikácia a interpretácia výsledkov laboratórnych a klinických testov však môže
byť problematická.
Napriek nízkemu potenciálu skrížených reakcií medzi PEG a polysorbátom,
alergia na jeden z nich nie je KI pre očkovanie vakcínou s obsahom druhého
z nich, ale vyžaduje sa zvýšená opatrnosť.
U časti pacientov po aplikácii mRNA vakcín proti COVID-19 sa môže v mieste podania alebo jeho blízkosti objaviť oneskorená hypersenzitívna reakcia označovaná aj ako „Covid-arm“ – tzv. covidové rameno. Ide o neskorú
hypersenzitívnu reakciu sprevádzanú erytémom, induráciou, pruritom, zateplením a bolestivosťou. Typicky sa objavuje približne týždeň po podaní vakcíny a trvá 4-5, v niektorých prípadoch až 21 dní. V liečbe sa odporúča podanie
antihistaminika prípadne aj nesteroidového antiflogistika, ak je pridružená
bolestivosť. Táto reakcia nevyžaduje ďalšie vyšetrovanie (napr. kožné testy) a nie je ani KI pre podanie druhej dávky, ktorú je vhodné podať do kontralaterálnej končatiny.
Nie je indikované preventívne vyšetrovanie danej alergie (na polyetylénglykol alebo polysorbát) pri absencii alergických reakcií na dané zložky alebo prípravky s ich obsahom.
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Ak pacient trpí na polyvalentnú liekovú hypersenzitivitu so systémovými
prejavmi, je potrebné skontrolovať, či dané lieky neobsahujú poyletylénglykol alebo polysorbát a pacienta dovyšetrovať.
Anamnéza anafylaxie či inej alergickej reakcie na non-covid vakcíny bez
obsahu PEG či polysorbátu nie je KI pre očkovanie proti COVID-19. Ak daná vakcína obsahovala jeden z týchto stabilizátorov, potrebné je alergologické vyšetrenie. Polysorbát (80 alebo 20) obsahuje väčšina bežne používaných
vakcín, PEG sa v bežných vakcínach nenachádza.
Neskoré kožné reakcie nepredstavujú obmedzenie pre podanie druhej
dávky rovnakej vakcíny, ktorú je možné podať pod clonou nesedatívneho
antihistaminika. Preventívne podanie kortikoidov sa neodporúča.
Niektoré formy biologickej liečby používanej v manažmente alergických
ochorení (napr. omalizumab, dupilumab, mepolizumab) obsahujú malé
množstvo polysorbátu (20 alebo 80). Ak pacient reagoval na niektorý z týchto prípravkov závažnou systémovou alergickou reakciou charakteru anafylaxie, je potrebné vylúčenie alergie na túto zložku pri očkovaní vakcínami s obsahom polysorbátu (vektorové vakcíny proti COVID-19). Reálny výskyt tejto
alergie je však extrémne nízky.

Načasovanie očkovania proti COVID-19
a chronická liečba:
•

•

•

•

•

Pri očkovaní inými, non-covid vakcínami (napr. proti chrípke, pneumokokom) je vhodné dodržať odstup 7 – 14 dní od podania vakcíny proti
COVID-19. V prípade urgentnej potreby očkovania sa interval medzi vakcínami proti COVID-19 a inými vakcínami nevyžaduje.
V ostatných dňoch ACIP (Poradný výbor pre imunizáciu v USA) vydal odporúčanie, že medzi aplikáciou vakcín proti COVID-19 a aplikáciou iných vakcín
(živých aj neživých) nie je potrebný žiaden interval. Uvedené odporúčanie
je v kontexte dlhodobo platných všeobecných odporúčaní. Najmä pri neživých vakcínach nie je potrebné dodržiavať žiadne intervaly, vakcíny sa môžu
podať aj simultánne v jeden deň.
Ak bol pacient liečený pulznou alebo vysokodávkovou kortikoterapiou
(definovanou ako ≥ 2 mg/kg alebo ≥ 20 mg prednizónu alebo jeho ekvivalentu u osôb s hmotnosťou > 10 kg a pri podávaní viac ako 14 dní), je vhodné
očkovať s odstupom 4 – 6 týždňov po ukončení tejto liečby.
Pacienti s imunosupresívnou liečbou (napr. po transplantácii pľúc, idiopatickou pľúcnou fibrózou) pokračujú v užívaní chronickej liečby bez prerušenia. Postvakcinačná odpoveď môže byť u nich znížená a suboptimálna.
Ak pacient dostáva parenterálnu biologickú liečbu, je vhodný interval
7 dní od očkovania proti COVID-19 pre rozlíšenie prípadných vedľajších
reakcií. Ak však technicky nie je možné daný interval dodržať (potreba
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pravidelnej aplikácie liečby a pridelený termín očkovania), možno očkovať
aj bez tohto intervalu. Vhodné je vtedy aspoň neaplikovať obe v jeden deň.
Pri alergénovej imunoterapii (AIT) sa postupuje nasledovne:
• Sublingválna AIT (tabletky, roztoky) → pacient pokračuje v užívaní AIT
bez obmedzení aj počas očkovania proti COVID-19 (t. j. aj v deň očkovania);
• Subkutánna AIT depotnými prípravkami (napr. v liečbe alergie na jed
blanokrídleho hmyzu – prípravok Alutard®) → odporúčaný interval 7 dní
pred alebo po očkovaní (pozn.: dávkovacie režimy SCIT umožňujú flexibilné upravenie intervalu medzi dvomi dávkami);
• Subkutánna AIT s alergoidmi (napr. rad Pollinex®) → podľa SPC je potrebné dodržať interval 2 týždne pred alebo po očkovaní proti COVID-19.
• Vakcína proti COVID-19 a subkutánna AIT sa nemajú aplikovať do rovnakej končatiny.
Ak pacient užíva rôzne imunomodulačné prípravky (voľnopredajné, viazané na predpis, prírodné alebo syntetické), postupuje sa nasledovne:
• pri perorálnych imunomodulanciách (napr. perorálny transfer faktor,
β-glukány, baktériové lyzáty, inozín pranobex a pod.) → pokračuje sa
v ich užívaní a ani sa očkovanie neodkladá po skončení schémy užívania daného imunomodulátora;
• parenterálne imunomodulanciá (napr. humánny transfer faktor, azoximér bromid) → je vhodné dodržať interval 7 dní pred alebo po očkovaní,
minimálne neaplikovať daný prípravok v deň očkovania.

• Alergici majú vo všeobecnosti porovnateľné riziko pre získanie
COVID-19 ako bežná populácia.
• Medzi rizikové skupiny patria pacienti s CHOCHP, vybranými
fenotypmi astmy (najmä neutrofilný) a po transplantácii pľúc.
• Pacienti s histamínovou intoleranciou môžu byť bezpečne
očkovaní proti COVID-19 bez špecifických opatrení.
• Výskyt anafylaktickej reakcie po mRNA vakcínach proti COVID-19
je veľmi nízky: 2,5 - 4,7 reakcií na 1 000 000 podaných dávok.
• Anafylaxia na iné alergény (potraviny, latex, lieky, hmyz, iné druhy
vakcín) nie je KI pre očkovanie proti COVID-19. Pri polyvalentných
liekových alergiách je pred očkovaním vhodná konzultácia
imunoalergológa.
• Protialergická príprava (antihistaminikum, kortikoid) sa paušálne
u alergikov neodporúča.
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12.2 Imunodeficiencie
Základné fakty:
•

•

•

•
•

•
•

Vrodené poruchy imunity (PID, primárne imunodeficiencie) predstavujú
heterogénnu, neustále sa rozrastajúcu skupinu geneticky podmienených
ochorení imunitného systému. Možno ich definovať ako štrukturálnu alebo funkčnú poruchu v jednej alebo viacerých častiach imunitného systému. V súčasnosti do tejto skupiny patrí viac než 450 rôznych syndrómov,
ochorení a nozologických jednotiek s variabilným výskytom (väčšina zo skupiny raritných ochorení) a klinickým dosahom. Najčastejšie vrodené poruchy
imunity majú obvykle mierny klinický priebeh. Klinicky najvýznamnejšia a relatívne častá porucha imunity je ochorenie označované ako CVID – bežná variabilná imunodeficiencia, ktorá je charakterizovaná širokým spektrom infekčných aj neinfekčných prejavov a vyžaduje celoživotnú substitučnú liečbu
imunoglobulínmi.
Z hľadiska rizika pre ochorenie COVID-19 a jeho komplikovaný priebeh nemožno vyvodiť univerzálne stanovisko pre celú skupinu PID. Vo všeobecnosti väčšina porúch imunity nemá vyššie riziko pre COVID-19. Ale ochorenia s postihnutím špecifickej aj nešpecifickej celulárnej protivírusovej
imunitnej ochrany, ako aj poruchy tvorby interferónov môžu mať vyššie riziko pre COVID-19.
Viaceré práce naznačili, že COVID-19 môže mať ťažký priebeh aj u niektorých
miernejších foriem PID – napr. selektívnej deficiencii IgA, kde pacientom chýba významná zložka slizničnej imunitnej ochrany. Následne možno pozorovať
predĺžené vylučovanie vírusu z dýchacích ciest. Paradoxne, pacienti s X-viazanou agamaglobulinémiou majú mierny priebeh ochorenia COVID-19, pričom absencia B-lymfocytov, typická pre toto zriedkavé ochorenie, môže byť
možným vysvetlením.
Imunodeficiencia môže zároveň zvyšovať riziko pre baktériové komplikácie (superinfekciu) v teréne zmien navodených ochorením COVID-19.
To isté platí aj pre získané poruchy imunity, kde stupeň závažnosti
a postihnutie konkrétnej časti imunitného systému bude určovať riziko
pre COVID-19 a následné komplikácie.
Riziko zvyšujú rôzne komorbidity a riziková farmakoterapia, rovnako ako
u pacientov bez PID.
Rizikovými môžu byť pacienti po transplantácii kmeňových pluripotentných buniek, ako aj pacienti užívajúci chronickú imunosupresívnu alebo kortikoidnú liečbu (napr. pre pridružené autoimunitné či imunodysregulačné prejavy). To platí aj pre pacientov liečených B-deplečnou liečbou
(napr. rituximab).
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•

•

•
•

Pacienti s hereditárnym angioedémom môžu mať v dôsledku úzkosti zo získania ochorenia COVID-19 nárast frekvencie záchvatov. Navyše, COVID-19
môže provokovať laryngeálne záchvaty u týchto pacientov.
Pacienti s rôznymi formami autoinflamačných ochorení majú vo všeobec
nosti mierny až stredne ťažký priebeh, pričom aj samotná liečba týchto ochorení (napr. kolchicín, kanakinumab, anakinra) môže mať pozitívny
efekt na priebeh ochorenia COVID-19. U časti pacientov však došlo k zvýšeniu aktivity autoinflamačného ochorenia po prekonaní ochorenia
COVID-19.
Infekcie patria medzi najvýznamnejšie klinické prejavy prakticky väčšiny PID a sú najčastejšou príčinou úmrtia týchto pacientov.
Očkovanie je jedným z dôležitých nástrojov prevencie infekcií v tejto skupine pacientov a je dôležitou súčasťou ich komplexného manažmentu.
Medzi odporúčané očkovania patrí očkovanie proti chrípke, pneumokokom
a iným ochoreniami podľa typu PID.

Odporúčania pre očkovanie proti COVID-19
u pacientov s PID:
•

•
•
•

•
•

•

Očkovanie proti COVID-19 je odporúčané pre všetkých pacientov s rôznymi formami primárnych aj sekundárnych porúch imunity. Medzi priorizované skupiny patria najmä pacienti s poruchami stredného až ťažkého stupňa, pacienti vyžadujúci substitúciu imunoglobulínov a pacienti
s hereditárnym angioedémom.
Očkovanie je odporúčané aj pre pacientov po splenektómii.
V závislosti od druhu imunodeficiencie možno u časti pacientov očakávať nižšiu postvakcinačnú odpoveď.
Keďže všetky dostupné vakcíny proti COVID-19 sú inaktivované (ev. zbavené schopnosti replikácie), nie je preferencia konkrétneho typu vakcíny
pre túto skupinu pacientov.
Pacienti s autoinflamačnými ochoreniami majú byť očkovaní mimo akútneho febrilného záchvatu ochorenia.
Zároveň nie je indikované a ani potrebné vyšetrovanie imunologických
laboratórnych parametrov (napr. subpopulácie lymfocytov v periférnej
krvi) pred očkovaním dostupnými vakcínami proti COVID-19, a to vrátane
vektorových vakcín. Podobne nie je indikované vyšetrovanie protilátok po očkovaní na účely „odhadu“ efektu očkovania týchto pacientov.
Samostatnou témou je vyšetrovanie protilátok anti-SARS-CoV-2 ako súčasť
diagnostického algoritmu protilátkových imunodeficiencií, a to aj u pacientov
nastavených na pravidelnú substitučnú imunoglobulínovú liečbu. Používané
polyvalentné imunoglobulínové prípravky (intravenózne a subkutánne) zatiaľ
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•

neobsahujú anti-SARS-CoV-2 imunoglobulíny. Toto vyšetrenie v tejto indikácii patrí len do rúk špecializovaných centier pre primárne imunodeficiencie.
Manažment vedľajších príhod po očkovaní (napr. horúčka, bolesti svalov,
bolesti hlavy) je rovnaký ako u iných pacientov alebo zdravých osôb.

Obmedzenia a kontraindikácie:
•
•

•

Pre pacientov s rôznymi formami primárnych a sekundárnych imunodeficiencií platia univerzálne KI ako pre iných pacientov.
Kontraindikáciou pre očkovanie je akútna exacerbácia alebo nestabilný priebeh pridružených komplikácií primárnej imunodeficiencie (napr.
autoimunitné ochorenie) alebo základného ochorenia vedúceho k rozvoju sekundárnej imunodeficiencie. V tomto prípade je odporúčaný odklad
do obdobia stabilizácie stavu.
Alergická reakcia na intravenózne imunoglobulíny v anamnéze nie je obmedzením pre očkovanie proti COVID-19, vhodná je observácia 30 minút,
bez špecifickej farmakologickej prípravy.

Načasovanie očkovania proti COVID-19
a imunointervenčná liečba:
•

•

•

•

•

•

Pri očkovaní inými, non-covid vakcínami (napr. proti chrípke, pneumokokom, meningokokom) je vhodné dodržať odstup 14 dní od podania vakcíny
proti COVID-19. Ak sa náhodou daný interval nedodrží, nie je potrebné opakovať očkovanie. Posledné odporúčania nevyžadujú žiaden interval.
Ak bol pacient liečený pulznou alebo vysokodávkovou kortikoterapiou
(definovanou ako ≥ 2 mg/kg alebo ≥ 20 mg prednizónu alebo jeho ekvivalentu u osôb s hmotnosťou > 10 kg a pri podávaní viac ako 14 dní), je vhodné
očkovať s odstupom 4 – 6 týždňov po ukončení tejto liečby.
Pacienti s imunosupresívnou liečbou (napr. autoimunitné komplikácie PID)
pokračujú v užívaní chronickej liečby bez prerušenia. Postvakcinačná odpoveď môže byť u nich znížená.
Ak pacient dostáva parenterálnu biologickú liečbu (napr. kanakinumab),
je vhodný interval 7 dní od očkovania proti COVID-19 pre rozlíšenie prípadných vedľajších reakcií. Ak však technicky nie je možné daný interval dodržať (potreba pravidelnej aplikácie liečby a pridelený termín očkovania), možno očkovať aj bez tohto intervalu. Vhodné je vtedy aspoň neaplikovať liečbu
a očkovanie v jeden deň.
Pri liečbe imunoglobulínmi (intravenózne, subkutánne) je vhodné dodržať
odstup medzi podaním imunoglobulínov a očkovaním, a to aspoň 7 dní,
na účely rozlíšenia prípadných vedľajších reakcií.
Ak pacient užíva preventívnu antibiotickú liečbu, môže byť očkovaný bez
obmedzení a bez prerušenia antiinfekčnej liečby.
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Ak pacient užíva rôzne imunomodulačné prípravky (voľnopredajné, viazané na predpis, prírodné alebo syntetické), postupuje sa nasledovne:
• pri perorálnych imunomodulanciách (napr. perorálny transfer faktor, β-glukány, baktériové lyzáty, inozín pranobex a pod.) → pokračuje
sa v ich užívaní a očkovanie sa neodkladá ani po skončení schémy užívania daného imunomodulátora;
• parenterálne imunomodulanciá (napr. humánny transfer faktor, azoximér bromid) → je vhodné dodržať interval 7 dní pred alebo po očkovaní,
minimálne neaplikovať daný prípravok v deň očkovania.

• Očkovanie proti COVID-19 je odporúčané pre pacientov s rôznymi
formami vrodených aj získaných porúch imunity.
• V závislosti od druhu a stupňa imunodeficiencie možno u časti
pacientov očakávať nižšiu postvakcinačnú odpoveď.
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12.3 Zápalové reumatické ochorenia
Základné fakty – pacienti so zápalovými
reumatickými ochoreniami a COVID-19:
•

•

•
•

•

•

•

•

Pacienti so zápalovými reumatickými ochoreniami (IRD, inflammatory
rheumatic diseases) majú vo všeobecnosti zvýšené riziko širokého spektra
infekčných ochorení, či už v dôsledku imunitnej dysregulácie a imunodeficiencie spojenej so základným ochorením a s podávanou liečbou, ktorá môže k riziku infekcií prispieť. Vplyv aplikovanej liečby je variabilný a líši sa medzi jednotlivými skupinami ochorení.
Infekcie navyše môžu prispieť nielen k vzniku autoimunitného procesu
(ako súčasť komplexnej imunopatogenézy), ale tiež zhoršiť priebeh už existujúceho ochorenia. Aktuálne sa diskutuje aj o význame ochorenia COVID-19
v indukcii tvorby autoprotilátok či pri vzniku reumatického ochorenia.
Očkovanie je jedným z dôležitých nástrojov prevencie infekcií v tejto skupine pacientov a je dôležitou súčasťou ich komplexného manažmentu.
V súčasnosti na základe vedomostí a publikovaných dát majú pacienti so zápalovými reumatickými ochoreniami podobné, ev. mierne zvýšené riziko získania ochorenia COVID-19 a jeho komplikovaného priebehu v porovnaní s bežnou populáciou. Toto riziko môže byť modifikované inými
rizikovými faktormi – vek, obezita, kardiovaskulárne ochorenia a pod.
COVID-19 môže mať závažnejší priebeh v skupine pacientov so systémovým lupusom erythematodes, antifosfolipidovým syndrómom, primárnym Sjögrenovým syndrómom, vaskulitídami a vrodenými či získanými
interferonopatiami. V tejto skupine pacientov sa predpokladá účasť defektnej interferónovej odpovede.
Pacienti s pridruženou závažnou imunodeficienciou (primárnou alebo sekundárnou) môžu vykazovať prolongovanú vírusovú replikáciu a vylučovanie
vírusu z dýchacích ciest.
Ako rizikové z pohľadu závažného priebehu ochorenia COVID-19 sa javí
užívanie systémových kortikoidov (v dávke nad 10 mg/deň prednizónu alebo jeho ekvivalentu), mykofenolát mofetilu a aplikácia rituximabu (alebo
iných foriem B-deplečnej liečby).
Napriek tomu, že niektoré liečebné postupy zvyšujú riziko infekcie, pacienti so zápalovými reumatickými ochoreniami by nemali prerušovať liečbu vzhľadom na reálne riziko relapsu ochorenia, s výnimkou redukcie
dávky kortikoidov pokiaľ to klinický stav umožňuje (pod dohľadom ošetrujúceho reumatológa). Dôraz by mal byť kladený na preventívne opatrenia
a očkovanie.
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•

Pre pacientov s IRD je prioritne odporúčané očkovanie proti chrípke
a pneumokokom. Pre pacientov so systémovým lupusom aj očkovanie proti
ľudským papilomavírusom.

Odporúčania pre očkovanie proti COVID-19
u pacientov s IRD:
•
•

•

•

•

•

•

Očkovanie proti COVID-19 je odporúčané pre pacientov so zápalovými
reumatickými ochoreniami.
Keďže všetky dostupné vakcíny proti COVID-19 sú inaktivované (ev. zbavené
schopnosti replikácie), neexistuje preferencia konkrétneho typu vakcíny
pre túto skupinu pacientov.
Viaceré odporúčania pre očkovanie pacientov s IRD sú založené na extrapolácii odporúčaní z iných rizikových skupín pacientov. Pacienti s IRD neboli zahrnutí v iniciálnych štúdiách vakcín proti COVID-19. V súčasnosti pribúdajú
dáta o účinnosti, bezpečnosti a vedľajších príhodách po očkovaní u pacientov s IRD z registrov. Predpokladá sa, že výskyt vedľajších príhod by mal
byť podobný ako v zdravej populácií. Na základe skúseností z iných imunitne
podmienených ochorení by IRD pacienti s biologickou liečbou mohli mať dokonca nižší výskyt vedľajších príhod.
Neexistujú dôkazy, že by očkovanie proti COVID-19 viedlo k exacerbácii prípadne destabilizácii reumatického ochorenia, hoci je potrebné
týchto pacientov ďalej intenzívne monitorovať. Je logické, že pri masovom rozmere očkovania proti COVID-19 sa budú sporadicky objavovať zhoršenia chronických ochorení v postvakcinačnom období, hoci dané zhoršenie
nemusí súvisieť príčinne s vakcínou.
Hoci aktuálne neexistujú priame dáta s vakcínami proti COVID-19, skúsenosti s inými typmi vakcín (proti chrípke, pneumokokom) podporujú bezpečnosť
očkovania v skupine pacientov s IRD.
Niektoré formy imunointervenčnej liečby môžu znížiť imunitnú odpoveď po očkovaní, a tým aj účinnosť očkovania. Liečba metotrexátom a JAK inhibítormi môže znížiť imunitnú odpoveď po vybraných vakcínach (proti chrípke, pneumokokom), čo môže platiť aj pre vakcíny proti COVID-19. Negatívny
vplyv na postvakcinačnú odpoveď môže mať aj kortikoterapia (najmä pri dávke ≥ 20 mg prednizónu denne alebo jeho ekvivalentu). Biologická liečba
(napr. blokátormi TNF-α, IL-17(R), prípadne iné prípravky) má nízky, resp.
žiadny vplyv na postvakcinačnú odpoveď v skupine pacientov so zápalovými
reumatickými ochoreniami.
Štúdia imunogenity v skupine 123 pacientov s rôznymi formami chronických autoimunitných zápalových ochorení ukázala, že najvýraznejší negatívny efekt na tvorbu protilátok po 1. dávke mRNA vakcíny mala liečba rituximabom a mykofenolátom.
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•

•
•

Riziko komplikácií ochorenia COVID-19 v tejto skupine pacientov vysoko prevyšuje potenciálne riziko vedľajších príhod po očkovaní proti
COVID-19 a takisto riziko nižšej imunitnej odpovede po očkovaní.
Pred očkovaním tejto skupiny pacientov nie je indikovaná špecifická farmakologická príprava.
Manažment vedľajších príhod po očkovaní (napr. horúčka, bolesti svalov,
bolesti hlavy) je rovnaký ako u iných pacientov alebo zdravých osôb.

Obmedzenia a kontraindikácie:
•

•

•

•
•

Pre pacientov so zápalovými reumatickými ochoreniami platia univerzálne
KI ako pre iných pacientov.
Kontraindikáciou pre očkovanie je akútny relaps alebo nestabilný priebeh chronického reumatického zápalového ochorenia. V tomto prípade
je odporúčaný odklad do obdobia stabilizácie stavu.
Ak bol pacient liečený pulznou alebo vysokodávkovou kortikoterapiou
(definovanou ako ≥ 2 mg/kg alebo ≥ 20 mg prednizónu alebo jeho ekvivalentu u osôb s hmotnosťou > 10 kg a pri podávaní viac ako 14 dní), je vhodné
očkovať s odstupom 4 – 6 týždňov po ukončení tejto liečby.
V prípade niektorých foriem liečby je vhodné dodržať určité intervaly
od podania vakcíny proti COVID-19 (Tabuľka 1).
Niektoré formy liečby zápalových reumatických ochorení (väčšina monoklonálnych protilátok – napr. adalimumab, golimumab, ustekinumab,
sarilumab, sekukinumab, kanakinumab a i.) a takisto kortikoidy (triamcinolón acetonid) obsahujú malé množstvo polysorbátu (80 alebo 20). Metylprednizolón acetát (Depo-Medrol®) obsahuje polyetylénglykol (makrogol
3350). Ak pacient reagoval na niektorý z týchto prípravkov závažnou systémovou alergickou reakciou charakteru anafylaxie, je potrebné vylúčenie alergie
na túto zložku pred očkovaním vakcínami s obsahom polysorbátu (vektorové vakcíny proti COVID-19) alebo PEG (mRNA vakcíny). Reálny výskyt tejto
alergie je však veľmi nízky.

• Neexistujú dôkazy, že by očkovanie proti COVID-19 viedlo
k exacerbácii, prípadne destabilizácii reumatického ochorenia.
• Pri niektorých formách liečby reumatických ochorení je vhodné
dodržať určité intervaly od podania vakcíny proti COVID-19.
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Tabuľka 1. Odporúčania týkajúce sa načasovania očkovania vo vzťahu
k aplikácii liečby.
Liek/skupina liekov
Intravenózne imunoglobulíny*
Glukokortikoidy – prednizón p.o.
v dávke < 20 mg/deň alebo jeho
ekvivalent
Pulzná alebo vysokodávková
kortikoterapia (≥ 2 mg/kg alebo
≥ 20 mg prednizónu alebo jeho
ekvivalentu u osôb s hmotnosťou
> 10 kg a pri podávaní viac ako 14 dní)
DMARDs (leflunomid, mykofenolát,
azatioprín, cyklofosfamid p.o., inhibítory
kalcineurínu, sulfasalazín)
Biologická liečba (blokátory TNF-α,
IL-6R, IL-1, IL-1R, IL-1, IL-17R, IL-12/23,
IL-23, belimumab)*
Metotrexát p.o. aj s.c.
JAK inhibítory
Abatacept s.c.

Abatacept i.v.*

Cyklofosfamid i.v.

Rituximab (a B-deplečná liečba)

Odporúčaný postup pri očkovaní
proti COVID-19
Nie je potrebná modifikácia liečby
ani jej prerušenie
Nie je potrebná modifikácia liečby
ani jej prerušenie
Očkovanie odložiť o 4 – 6 týždňov
po skončení liečby alebo po prechode
na nižšiu dávku**
Nie je potrebná modifikácia liečby
ani jej prerušenie
Nie je potrebná modifikácia liečby
ani jej prerušenie
Podanie lieku 1 týždeň po aplikácii vakcíny
Prerušiť liečbu na 1 týždeň po aplikácii
vakcíny***
Prerušenie liečby týždeň pred a týždeň
po podaní prvej dávky vakcíny, následne
pri druhej dávke bez prerušenia liečby**
Podanie prvej dávky vakcíny 4 týždne
po dávke lieku a následne podanie dávky
lieku 1 týždeň po očkovaní (t. j. 5-týždňový
interval medzi dávkami liečby), pri druhej
dávke už bez prerušenia liečby či predĺženia
intervalu
Podanie lieku týždeň po očkovaní prvou
aj druhou dávkou vakcíny
Očkovanie 4 týždne pred prvou dávkou lieku
a následne 6 mesiacov po podaní poslednej
dávky rituximabu alebo odložiť podanie
rituximabu o 2 – 4 týždne po podaní 2. dávky
vakcíny¶

pri parenterálnych liekoch je vhodný interval približne 7 dní od očkovania pre prípad rozlíšenia
prípadných vedľajších príhod, nie je to však nevyhnutné, ak je problém s plánovaním termínu očkovania
**
odporúčanie je založené na extrapolácii odporúčaní pri iných druhoch zápalových ochorení,
pri zápalových reumatických ochoreniach niektoré odporúčania neuvádzajú potrebu odkladu očkovania
***
prerušenie či posúvanie dávky liečby je možné za predpokladu, že ochorenie je pod kontrolou
¶
nejednotné odporúčania, vo všeobecnosti väčšina špecialistov odporúča podanie vakcíny proti
COVID-19 v intervale 3 – 6 mesiacov po ukončení liečby rituximabom, iní autori naopak uvádzajú
očkovanie aj skôr za predpokladu indukcie špecifickej celulárnej postvakcinačnej odpovede.
*
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12. 4. Chronické neurologické ochorenia
Základné fakty:
•

•

•

•

•

•

Chronické neurologické ochorenia predstavujú značne heterogénnu skupinu chorobných stavov s rôznou etiológiou, imunitnou aj neimunitnou, zápalovou aj nezápalovou. Nie je možné stanoviť univerzálne závery vo vzťahu
k riziku ochorenia COVID-19 a jeho komplikovanému priebehu pre celú skupinu chronických neurologických ochorení.
Pacienti s demyelinizačnými ochoreniami, napr. sclerosis multiplex (SM),
nemajú na základe súčasných vedomostí zvýšené riziko pre COVID-19 a jeho
komplikovaný priebeh. Na druhej strane COVID-19 môže zhoršiť priebeh
SM. Podobne môže negatívne vplývať COVID-19 aj na pacientov s epilepsiou,
najmä pri pridruženej horúčke môže byť spúšťačom záchvatových stavov.
Za rizikové sa považujú neurologické ochorenia s postihnutím nervovosvalového prenosu (získané aj vrodené) vedúce k imobilite či zníženej mobilite pacientov, najmä v prípadoch postihnutia dýchacích svalov. V tejto
skupine pacientov je zvýšené riziko komplikovaného priebehu COVID-19
a potreby umelej pľúcnej ventilácie.
Riziko pre COVID-19 a jeho komplikovaný priebeh je v skupine neurologických pacientov modifikované aplikovanou farmakoterapiou a tiež inými
faktormi (napr. vek, pridružené komorbidity, imobilita a pod.).
Systémová kortikoterapia, liečba modulátormi S1P receptora (fingolimod, siponimod), natalizumab a anti-CD20 liečba (rituximab, okrelizumab,
ofatumumab) predstavujú stredné riziko pre komplikovaný priebeh ochorenia COVID-19. Liečba kladribínom a alemtuzumabom predstavuje vysoké
riziko. Liečba interferónmi, glatirameracetátom, dimetylfumarátom a teriflunomidom nezvyšuje riziko komplikovaného priebehu ochorenia COVID-19.
Na druhej strane niektoré z liekov na liečbu SM sa dokonca skúmali pri liečbe COVID-19 (napr. interferón β1a, glatirameracetát).
Pacienti s rôznymi neurodegeneratívnymi ochoreniami (napr. demencie,
Parkinsonova choroba) nemajú zvýšené riziko pre COVID-19, no mnohé
z týchto ochorení sa vyskytujú vo vyššom veku, ktorý je primárne rizikovým
faktorom pre COVID-19.

Odporúčania pre očkovanie proti COVID-19:
•

Pacienti s rôznymi chronickými neurologickými ochoreniami (najmä
autoimunitné ochorenia centrálneho aj periférneho nervového systému,
neuromuskulárne ochorenia, pacienti s neurodegeneratívnymi ochoreniami,
imobilní pacienti či pacienti s poruchou hybnosti rôznej etiológie, pacienti
s neurologickými ochoreniami s postihnutím dýchacích svalov a pod.) majú
odporúčané očkovanie proti COVID-19.
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•
•

•

•

•

•
•

Riziko komplikácií COVID-19 v tejto skupine pacientov vysoko prevyšuje
potenciálne riziko vedľajších príhod po očkovaní proti COVID-19.
Pri očkovaní týchto pacientov nie je preferencia konkrétneho typu vakcíny. V kontexte informácií o možnom zriedkavom výskyte trombóz mozgových ciev po očkovaní vakcínou spoločnosti AstraZeneca je v prípade anamnézy trombotických cievnych mozgových príhod vhodné individuálne zvážiť
iný druh vakcíny.
Nie sú poznatky a ani dôkazy, že očkovanie proti COVID-19 môže viesť
k relapsu či dekompenzácii chronického neurologického ochorenia. V deň
očkovania a niekoľko dní po očkovaní je vhodné telesné šetrenie v zmysle
obmedzenia intenzívnych rehabilitačných cvičení. Riziko eventuálneho prechodného zhoršenia neurologického ochorenia je minimálne.
SM pacienti s imunomodulačnou liečbou (DMT, disease-modifying therapy)
môžu mať zníženú imunitnú odpoveď po očkovaní proti COVID-19 (s výnimkou interferónov). Niektorí autori však zaznamenali humorálnu odpoveď
po očkovaní dokonca aj u pacientov liečených anti-CD20 preparátmi.
Pacienti so sclerosis multiplex bez DMT majú byť zaočkovaní proti COVID-19
čo najskôr, a to ešte pred začatím DMT (najmä pri plánovanej liečbe fingolimodom, anti-CD20, anti-CD52 alebo kladribínom). Samozrejme len vtedy, ak
to ich aktuálny klinický stav umožňuje. Toto očkovanie je vhodné ukončiť 4 –
6 týždňov pred začatím DMT.
Pred očkovaním tejto skupiny pacientov nie je indikovaná špecifická farma
kologická príprava.
Manažment vedľajších príhod po očkovaní (napr. horúčka, bolesti svalov,
bolesti hlavy) je rovnaký ako u iných pacientov alebo zdravých osôb.

Obmedzenia a kontraindikácie:
•

•

•

•

Pre pacientov s chronickým neurologickým ochorením platia univerzálne KI
ako pre iných pacientov.
Kontraindikáciou pre očkovanie je akútny relaps alebo dekompenzácia
neurologického ochorenia. V tomto prípade je odporúčaný odklad očkovania o 4 – 6 týždňov po skončení relapsu a stabilizácii stavu.
Liečba intravenóznymi imunoglobulínmi nie je KI pre očkovanie proti
COVID-19, keďže dostupné vakcíny sú neživé (inaktivované). Vzhľadom
na parenterálnu aplikáciu imunoglobulínov aj vakcín je vhodné v praxi dodržať interval približne 7 dní pred alebo po očkovaní, predovšetkým na účely
rozlíšenia prípadných vedľajších príhod. Ak však nie je z technických dôvodov
možné tento časový interval dodržať (napr. oznámenie termínu pre očkovanie), má sa pacient zaočkovať.
Pri aplikácii anti-CD20 liečby (rituximab, ofatumumab, okrelizumab),
anti-CD52 (alemtuzumab) alebo kladribínu je možné očkovanie 6 mesiacov
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•

•

•

•

•

•

po ukončení tejto liečby (pozn.: redukcia odpovede po očkovaní môže byť
až 12 – 24 mesiacov po tejto liečbe).
Ak bol pacient liečený pulznou alebo vysokodávkovou kortikoterapiou
(definovanou ako ≥ 2 mg/kg alebo ≥ 20 mg prednizónu alebo jeho ekvivalentu u osôb s hmotnosťou > 10 kg a pri podávaní viac ako 14 dní), je vhodné
očkovať s odstupom 4 – 6 týždňov po ukončení tejto liečby.
Pri liečbe interferónmi, glatirameracetátom, dimetylfumarátom, teriflunomidom a S1P modulátormi možno očkovať bez obmedzení a prerušenia
liečby. Natalizumab je vhodné podávať v predĺženom intervale 6 týždňov.
Podobne aj pri anti-CD20 liečbe je vhodné predĺžiť interval na čo najdlhší.
Ak je pacient liečený kladribínom alebo alemtuzumabom, liečbu treba prechodne prerušiť alebo pacienta prestaviť na inú liečbu. V prvom rade je potrebné zabezpečiť kontrolu nad SM a nevystavovať pacienta riziku relapsu SM v prípade neodôvodneného vysadenia alebo prerušenia chronickej
DMT liečby.
Anamnéza parézy tvárového nervu (Bellova paréza) alebo Guillainov-Barrého syndrómu v minulosti nepredstavujú KI pre očkovanie dostupnými
vakcínami proti COVID-19.
Ak nemôže byť rizikový neurologický pacient očkovaný, je vhodné zabezpečiť
ochranu nepriamo cez očkovanie blízkych osôb a ošetrujúceho personálu
(tzv. cocoon stratégia). Tento postup je vhodné dodržať aj u pacientov s liečbou, ktorá znižuje imunitnú odpoveď po očkovaní.
Niektoré formy liečby SM (ofatumumab, natalizumab, rituximab, interferóny)
obsahujú malé množstvo polysorbátu (20 alebo 80). Ak pacient reagoval
na niektorý z týchto prípravkov závažnou systémovou alergickou reakciou
charakteru anafylaxie, je potrebné vylúčenie alergie na túto zložku pred očkovaním vakcínami s obsahom polysorbátu (vektorové vakcíny proti COVID-19).
Reálny výskyt tejto alergie je extrémne nízky.
Pacienti so zriedkavými vrodenými neuromuskulárnymi ochoreniami
(napr. spinálna muskulárna atrofia), ktorí môžu byť v budúcnosti potenciálne liečení génovou liečbou využívajúcou adenovírusové vektory (napr. AAV9),
by nemali byť očkovaní vakcínami proti COVID-19 na báze adenovírusových
vektorov.
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• Riziko komplikácií COVID-19 vysoko prevyšuje potenciálne riziko
vedľajších príhod po očkovaní proti COVID-19.
• Anamnéza parézy tvárového nervu alebo Guillainov-Barrého
syndrómu nepredstavuje KI pre očkovanie proti COVID-19.
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12.5 Kardiovaskulárne ochorenia
Základné fakty:
•

•

•

•

•

•
•
•

Kardiovaskulárne (KV) ochorenia predstavujú jednu z najvýznamnejších
skupín civilizačných ochorení so stúpajúcou prevalenciou celosvetovo.
Pacienti s KV rizikovými faktormi a prítomným KV ochorením sú mimoriadne
rizikovou skupinou pacientov pre vznik ochorenia COVID-19 a v prípade,
že sa nakazia, majú komplikovaný priebeh. Pacienti s KV ochorením majú
pri ochorení COVID-19 zvýšené riziko morbidity a letality.
V súvislosti s ochorením COVID-19 je ako najčastejší rizikový faktor z KV
ochorení uvádzaná artériová hypertenzia. Nedostatočná kontrola artériovej hypertenzie môže významným spôsobom prispieť k letalite pri infekcii
ochorením COVID-19. Nedostatočná kontrola artériovej hypertenzie môže
tiež predĺžiť dĺžku hospitalizácie a viesť ku komplikovanému priebehu ochorenia COVID-19.
Pôvodné predpoklady, že niektoré skupiny antihypertenzívnej liečby (najmä
lieky zasahujúce do systému renín-angiotenzín-aldosterón: tzn. ACE inhibítory a sartany) môžu zvyšovať riziko získania ochorenia COVID-19, sa nepotvrdili a zmena antihypertenzívnej liečby počas pandémie na inú skupinu liekov
nie je indikovaná. Naopak, liečba ACEI a blokátormi receptorov pre angiotenzín II bola v štúdiách u pacientov s hypertenziou a ochorením COVID-19 spojená s nižšou letalitou a kratšou hospitalizáciou v porovnaní s pacientmi s inou
antihypertenzívnou liečbou.
Aj iné formy KV ochorení (napr. koronárna choroba srdca, srdcové zlyhávanie, kardiomyopatie) vykazujú zvýšenú citlivosť na COVID-19. Navyše
je známy kardiotropizmus SARS-CoV-2, čo môže viesť k progresii základného KV ochorenia počas ochorenia COVID-19. Je známe široké spektrum KV
komplikácií priamo asociovaných s ochorením COVID-19 – myokarditída,
kardiálna dekompenzácia, akútny infarkt myokardu, venózny tromboembolizmus či indukcia rôznych arytmií.
COVID-19, najmä jeho ťažké formy, sú spojené s rozvojom protrombotického
stavu, čo môže viesť k ďalším komplikáciám u pacientov s KV ochorením.
Nemenej dôležitou je excesívna zápalová odpoveď na infekciu.
Pacienti s KV ochoreniami majú aj široké spektrum ďalších rizikových faktorov (vek, obezita, DM a pod.).
Vírusové infekcie (chrípka ale aj COVID-19) sú asociované so zvýšeným rizikom KV komplikácií vo všeobecnosti.
Pre pacientov s KV ochoreniami je odporúčané očkovanie proti chrípke,
ktoré môže dokonca znížiť letalitu aj morbiditu v tejto skupine pacientov v súvislosti s prevenciou nežiaducich účinkov samotnej chrípky na KV systém.
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Tento pozitívny účinok očkovania proti chrípke je zvažovaný aj v prípade
pacientov s infekciou COVID-19.

Odporúčania pre očkovanie proti COVID-19:
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Pacienti s chronickým KV ochorením majú jednoznačne odporúčané
očkovanie proti COVID-19.
Medzi najrizikovejšie skupiny prioritne indikované pre očkovanie proti
COVID-19 patria pacienti s neplánovanou hospitalizáciou pre KV ochorenie v posledných 6 mesiacoch, s III. a IV. stupňom pľúcnej hypertenzie a cor
pulmonale, s chronickým koronárnym syndrómom, syndrómom srdcového
zlyhávania (rôznej etiológie), po transplantácii srdca, pacienti s artériovou
hypertenziou (najmä s veľmi vysokým KV rizikom, s hypertenziou navodeným orgánovým poškodením, rezistentnou hypertenziou a AH s komorbiditami), pacienti s valvulopatiami, klinicky významnými arytmiami, dospelí
pacienti s kongenitálnymi chorobami srdca, pacienti po kardiochirurgických
výkonoch, pacienti po implantácii elektroimpulzogenerátora (kardiostimulátor, defibrilátor), pacienti so súčasne prítomnými ďalšími komorbiditami
(cerebrovaskulárne ochorenie, DM, obezita a pod.).
Vakcíny proti COVID-19 boli skúmané aj v podskupine pacientov s chronickým KV ochorením a seniorov. Bola potvrdená účinnosť aj bezpečnosť očkovania.
Riziko komplikácií ochorenia COVID-19 v tejto skupine pacientov vysoko
prevyšuje nízke riziko vedľajších príhod po očkovaní proti COVID-19.
Pri očkovaní týchto pacientov nie je preferencia konkrétneho typu vakcíny. Dostupné vakcíny proti COVID-19 sa aplikujú vždy intramuskulárne.
Pacienti s KV ochoreniami majú pokračovať v užívaní chronickej liečby
bez jej prerušenia.
V prípade antikoagulačnej liečby kumarínovými preparátmi pri stabilnom INR
(< 3,5 – 4) pacient pokračuje v liečbe a môže byť očkovaný bez obmedzení.
Nie je nevyhnutne nutná kontrola INR pred podaním vakcíny. Podobne
aj u pacientov liečených priamymi orálnymi antikoagulanciami (napr. apixaban, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban) či nízkomolekulárnymi heparínmi
sa odporúča očkovanie bez nutnosti vysadenia antikoagulačnej liečby. Ani užívanie antitrombotickej liečby (kyselina acetylsalicylová, klopidogrel, prasugrel, ticagrelor) nevyžaduje vysadenie liečby pred očkovaním. Na očkovanie
je potrebné zvoliť tenkú ihlu (25 alebo 23 G) a následne realizovať 5-minútovú
kompresiu miesta aplikácie vakcíny ako prevenciu vzniku hematómu.
Pred očkovaním tejto skupiny pacientov nie je indikovaná špecifická farmakologická príprava ani prerušenie chronickej liečby.
Manažment vedľajších príhod po očkovaní (napr. horúčka, bolesti svalov,
bolesti hlavy) je rovnaký ako u iných pacientov alebo zdravých osôb.
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•

•

U malého počtu pacientov s artériovou hypertenziou sa môže objaviť symptomatická hypertenzia (bolesť hlavy, bolesť na hrudníku, vertigo, anxieta)
krátko po očkovaní proti COVID-19, pričom u absolútnej väčšiny pacientov
ide o plne reverzibilný stav. Existujú viaceré teórie (stres, reakcia na bolesť,
efekt bieleho plášťa) vysvetľujúce toto pozorovanie. Ak pretrvávajú zvýšené
hodnoty krvného tlaku, predpokladá sa už preexistujúca nediagnostikovaná
hypertenzia v období pred očkovaním.
Boli opísané aj prípady vzniku myokarditídy alebo perikarditídy v postvakcinačnej perióde po aplikácii mRNA vakcín. Príznaky (bolesť na hrudníku,
dyspnoe, abnormality na EKG alebo elevácia kardiošpecifických markerov)
sa objavili v priebehu 4 – 14 dní po podaní vakcíny, častejšie u mladých mužov, skôr po 2. dávke vakcíny a mali mierny priebeh. Výskyt neprevyšuje očakávanú incidenciu v bežnej populácii, ale zatiaľ nie je možné definitívne vylúčiť vzťah s podaním vakcíny.

Obmedzenia a kontraindikácie:
•
•

•

Pre pacientov s chronickým KV ochorením platia univerzálne KI ako pre iných
pacientov.
Kontraindikáciou pre očkovanie je akútna dekompenzácia KV ochorenia
(napr. hypertenzná kríza, akútna kardiálna dekompenzácia). V tomto prípade je odporúčaný odklad očkovania do stabilizácie stavu.
V skupine pacientov s chronickým subkompenzovaným KV ochorením
postupujeme vysoko individuálne a zvažujeme prínos očkovania najmä
vzhľadom na vysoké riziko komplikácií prirodzenej infekcie COVID-19 u týchto
pacientov.

• Artériová hypertenzia je jedným z najčastejších
rizikových faktorov pre COVID-19.
• V skupine pacientov s chronickými kardiovaskulárnymi
ochoreniami bola potvrdená tak účinnosť
ako aj bezpečnosť vakcín proti COVID-19.
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12.6 Chronické kožné ochorenia
Základné fakty:
•

•

•
•

•

•

•

•

Chronické kožné ochorenia vo všeobecnosti nepredstavujú zvýšené riziko
pre COVID-19 a jeho komplikovaný priebeh. Oveľa väčší vplyv na toto riziko
majú mnohé komorbidity prítomné u dermatologických pacientov – napr.
obezita, hypertenzia, diabetes a pod.
Kožné prejavy sú štandardnou súčasťou klinickej prezentácie ochorenia COVID-19, pričom sa môžu objavovať aj v post-covidovom období, napr.
v rámci multisystémového zápalového syndrómu u detí aj dospelých. Medzi
typické prejavy patrí akrálny erytém s papulami a vezikulami, urtikariálne prejavy, makulo-papulózny exantém a takisto rôzne vaskulitické prejavy.
V priebehu ochorenia COVID-19 môže dôjsť k exacerbácii chronického
kožného ochorenia (napr. atopickej dermatitídy či psoriázy).
Pacienti s atopickou dermatitídou nemajú vyššie riziko pre COVID-19, hoci
niektoré formy terapie (napr. systémová kortikoterapia) môžu toto riziko
zvyšovať.
Pacienti s psoriázou nemajú zvýšené riziko pre COVID-19 a jeho komplikovaný
priebeh, pričom neboli zaznamenané ani rozdiely medzi rôznymi formami
liečby psoriázy a rizikom COVID-19.
Pacienti s chronickou spontánnou a takisto indukovateľnou urtikáriou
majú zvýšené riziko exacerbácie klinických ťažkostí v priebehu akútneho
ochorenia COVID-19.
Samostatnú skupinu dermatologických pacientov predstavujú pacienti s rôznymi formami mastocytózy, syndrómom aktivovaných mastocytov,
prípadne hereditárnou α-tryptazémiou, a to najmä vo vzťahu k ev. rizikovosti očkovania proti COVID-19. Ani títo pacienti však nemajú zvýšené riziko
pre COVID-19 a jeho komplikovaný priebeh.
Zo zriedkavých dermatologických ochorení je zvýšené riziko pre komplikovaný priebeh ochorenia COVID-19 udávaný u žien s inkontinenciou pigmentu (majú často prítomné autoprotilátky proti interferónom I. typu, ktoré
sú dôležité pri protivírusovej obrane), u pacientov s epidermolysis bullosa
a podobnými ochoreniami, ako aj u pacientov s autoimunitnými bulóznymi kožnými ochoreniami (pemphigus, pemphigoid). Títo pacienti zároveň
predstavujú skupiny pre prioritné očkovanie proti COVID-19.
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Odporúčania pre očkovanie proti COVID-19:
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

U pacientov s rôznymi chronickými kožnými ochoreniami je očkovanie
proti COVID-19 bezpečné aj účinné. Neexistujú presvedčivé dôkazy o zhoršení priebehu kožného ochorenia v postvakcinačnom období, hoci mierne
prechodné zhoršenie, napr. pri ekzéme, možno u časti pacientov očakávať.
Zhoršenie kožného ochorenia po prvej dávke vakcíny nie je (s výnimkou akútnej generalizovanej alergickej reakcie) KI pre očkovanie druhou dávkou danej vakcíny.
Pacientov očkujeme v štádiu stabilnej fázy kožného ochorenia, nie počas
akútnej exacerbácie alebo generalizovaného zhoršenia prejavov.
Pacienti majú pokračovať v užívaní svojej chronickej liečby, systémovej
aj topickej, a to vrátane imunosupresívnej alebo biologickej liečby.
Pri aplikácii parenterálnej imunosupresívnej liečby (biologická liečba,
metotrexát s.c.) a takisto pri liečbe intravenóznymi imunoglobulínmi
je vhodné dodržať približne 7-dňový interval od očkovania, ale ak to z časových dôvodov nie je možné, pacienta možno očkovať aj bez dodržania tohto intervalu (určeného najmä na odlíšenie prípadných vedľajších príhod).
Riziko komplikácií ochorenia COVID-19 v tejto skupine pacientov vysoko
prevyšuje prípadné riziko vedľajších príhod po očkovaní proti COVID-19.
Pri očkovaní týchto pacientov nie je preferencia konkrétneho typu vakcíny.
Pacienti s imunosupresívnou liečbou (napr. cyklosporín, metotrexát, azatioprín, JAK-inhibítory) a ev. niektorými formami biologickej liečby (napr. anti-TNF
liečba) môžu mať zníženú postvakcinačnú odpoveď. Vysadzovanie tejto liečby
však nie je v perivakcinačnom období paušálne odporúčané. Cieľom je udržanie kontroly nad chronickým kožným ochorením počas očkovania.
Biologická liečba chronickej spontánnej urtikárie (omalizumab) alebo atopickej dermatitídy (dupilumab) nemá vplyv na postvakcinačnú imunitnú
odpoveď.
V prípade apremilastu nie je známe, ako ovplyvňuje postvakcinačnú odpoveď.
Nie je indikovaná paušálna špecifická farmakologická príprava pred očkovaním tejto skupiny pacientov.
Výnimkou sú pacienti s mastocytózou, syndrómom aktivácie mastocytov
alebo hereditárnou α-tryptazémiou. Ak pacient nemá anamnézu závažných
reakcií na niektoré zložky vakcíny proti COVID-19 alebo reakcie po prvej dávke
tejto vakcíny, vhodná je premedikácia antihistaminikom 1 hodinu pred očkovaním (nesedatívne antihistaminikum). Títo pacienti majú byť očkovaní v nemocničnom zariadení s následnou minimálne 60-minútovou observáciou.
Doterajšie skúsenosti nepreukázali zvýšené riziko pre systémové alergické
reakcie (ev. pseudoalergické) v tejto skupine pacientov po očkovaní proti
COVID-19. Ak má pacient s klonálnym ochorením mastocytov anamnézu závažných alergických reakcií po kontrastných látkach, monoklonálnych protilátkach
alebo liekoch s obsahom polyetylénglykolu, polysorbátu alebo trometamínu,
Vademékum očkovania proti COVID-19 I 109

•

je potrebné zvážiť očkovanie po individuálnom vyhodnotení rizika a prínosu.
Pre túto skupinu pacientov niektorí autori odporúčajú premedikáciu antihistaminikom a H2-blokátorom (1 hodinu pred očkovaním) a antileukotriénom –
10 mg montelukastom (24 hodín a 1 hodinu pred očkovaním) s následným
očkovaním v nemocničnom zariadení a observáciou 90 minút. Paušálne sa premedikácia systémovými kortikoidmi neodporúča ani pre túto vysokorizikovú
skupinu pacientov.
Manažment vedľajších príhod po očkovaní (napr. horúčka) sa nelíši od iných
skupín pacientov a zdravých osôb. V prípade zhoršenia lokálneho kožného
nálezu je vhodné zintenzívnenie topickej liečby (napr. emolienciá, topické kortikoidy a pod.).

Obmedzenia a kontraindikácie:
•
•

•
•

•

•

•

Pre pacientov s chronickým kožným ochorením platia univerzálne KI
ako pre iných pacientov.
Kontraindikáciou pre očkovanie je akútna výrazná exacerbácia chronického kožného ochorenia. V tomto prípade je odporúčaný odklad očkovania cca 2 týždne po skončení exacerbácie.
Lokálne zhoršenie prejavov ekzému (napr. v zhyboch) nepredstavuje KI
pre očkovanie proti COVID-19.
Pacienti pokračujú v užívaní imunosupresívnej aj biologickej liečby aj počas očkovania proti COVID-19. V prípade metotrexátu je vhodné prerušenie liečby
na 7 dní po podaní vakcíny proti COVID-19. Niektoré odporúčania uvádzajú
aj prerušenie liečby JAK inhibítormi 7 dní po očkovaní, hoci názory sa líšia.
Ak bol pacient liečený pulznou alebo vysokodávkovou kortikoterapiou
(definovanou ako ≥ 2 mg/kg alebo ≥ 20 mg prednizónu alebo jeho ekvivalentu
u osôb s hmotnosťou > 10 kg a pri podávaní viac ako 14 dní), je vhodné
očkovať s odstupom 4 – 6 týždňov po ukončení tejto liečby.
Ak má pacient aplikovanú dermálnu výplň (napr. kyselinu hyalurónovú),
je vhodné dodržať interval 4 – 8 týždňov od aplikácie výplne a následne očkovať. Tak ako dermálna výplň nie je KI pre očkovanie proti COVID-19,
ani toto očkovanie nie je KI pre neskoršiu aplikáciu dermálnej výplne.
Ak sa objaví tvárový opuch v mieste aplikácie výplní po očkovaní, je indikovaná
krátka kúra systémovým kortikoidom. Niektorí autori odporúčajú rozpustenie zostatkovej výplne hyaluronidázou. V tejto skupine pacientov nie je preferencia konkrétneho typu vakcíny proti COVID-19.
V prípade miernej kožnej reakcie skorého aj neskorého typu (pruritus,
urtikária) po prvej dávke vakcíny proti COVID-19 možno použiť premedikáciu
nesedatívnym antihistaminikom 1 – 2 hodiny pred podaním druhej dávky.
Mierne skoré reakcie a neskoré reakcie rôzneho rozsahu po očkovaní proti
COVID-19 nevyžadujú ďalšie vyšetrenia (napr. kožné testy, laboratórne vyšetrovanie reaktivity na zložky vakcíny a pod.) a pacienti môžu byť očkovaní

110 I Vademékum očkovania proti COVID-19

•

po premedikácii antihistaminikom druhou dávkou. Ak mal pacient systémovú
včasnú alergickú reakciu (v priebehu 2 – 4 hodín po očkovaní), je potrebné
vyšetrenie imunoalergológom. Je nevyhnutný detailný záznam a opis danej
reakcie s rozsahom príznakov, ich závažnosťou a časovou súvislosťou s očkovaním. To je dôležité pre neskoršie správne zhodnotenie charakteru reakcie a stanovenie ďalšieho postupu. Pri systémovej alergickej reakcii skorého typu je potrebný odber krvi na koncentráciu tryptázy (minimálne dve vzorky – jedna
čo najskôr po reakcii a druhá cca 24 hodín od odberu prvej vzorky).
Niektoré formy liečby kožných ochorení (adalimumab, guselkumab, infliximab, ustekinumab, golimumab, sekukinumab, dupilumab) obsahujú malé
množstvo polysorbátu (20 alebo 80). Ak pacient reagoval na niektorý z týchto
prípravkov závažnou systémovou alergickou reakciou charakteru anafylaxie,
je potrebné vylúčenie alergie na túto zložku pri očkovaní vakcínami s obsahom polysorbátu (vektorové vakcíny proti COVID-19). Reálny výskyt tejto
alergie je extrémne nízky.

• Kožné reakcie patria medzi najčastejšie vedľajšie príhody po očkovaní
proti COVID-19. S výnimkou anafylaxie či generalizovaných kožných reakcií,
nepredstavujú kožné reakcie KI pre očkovanie druhou dávkou.
• Mierne skoré reakcie a neskoré reakcie rôzneho rozsahu po očkovaní
proti COVID-19 nevyžadujú ďalšie vyšetrenia a testy a pacient môže
byť očkovaný druhou dávkou po premedikácii antihistaminikom.
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12.7 Chronické gastrointestinálne
a hepatálne ochorenia
Základné fakty – pacienti s idiopatickými
črevnými zápalovými ochoreniami (IBD):
•

•

•

•

•
•

Chronické gastrointestinálne a hepatálne ochorenia predstavujú
pomerne heterogénnu skupinu ochorení s rôznymi spôsobmi liečby, ktoré
majú variabilné riziko ochorenia COVID-19 či jeho komplikácií.
Pacienti s idiopatickými črevnými zápalovými ochoreniami (IBD, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída) nemajú na základe súčasných vedomostí
a výsledkov pozorovaní zvýšené riziko pre COVID-19 či jeho komplikovaný
priebeh vo všeobecnosti (oproti bežnej zdravej populácii), hoci pacienti s UC
majú zvýšené riziko komplikovaného priebehu ochorenia COVID-19. Niektoré
práce dokonca ukázali, že pacienti s IBD majú nižšie riziko komplikovaného
priebehu ochorenia COVID-19 v porovnaní so všeobecnou populáciou.
Toto riziko môže byť modifikované niektorými formami liečby IBD a tiež
pridruženými komorbiditami. Približne 30 % pacientov s IBD má viac ako
65 rokov a asi 1/3 trpí na rôzne rizikové komorbidity (napr. diabetes a ochorenia kardiovaskulárneho systému). Medzi najvýznamnejšie rizikové faktory
pre pacientov s IBD patrí vek nad 60 rokov, mužské pohlavie, gravidita, asociované komorbidity a niektoré druhy chronickej farmakoterapie pridružených ochorení.
Riziko závažného klinického priebehu a letality ochorenia COVID-19
je vyššie u pacientov liečených kortikoidmi (najmä pri dávke > 20 mg
prednizónu alebo jeho ekvivalentu) a 5-aminosalicylátmi. Toto riziko
je vo všeobecnosti nižšie u pacientov liečených biologickou liečbou
(pozn.: pri TNF-α inhibítoroch niektoré práce ukázali zvýšené riziko). Liečba
ostatnými imunomodulátormi (tiopuríny, kalcineurínové inhibítory, meto
trexát) riziko infekcie a jej závažnosti neovplyvňuje.
Napriek tomu, že niektoré liečebné postupy zvyšujú riziko infekcie, pacienti
by nemali prerušovať liečbu vzhľadom na reálne riziko relapsu základného
ochorenia, s výnimkou redukcie dávky kortikoidov, pokiaľ to klinický stav
umožňuje. Dôraz by mal byť kladený na preventívne opatrenia a očkovanie.
Niektoré formy liečby IBD môžu znižovať sérologickú odpoveď pri infekcii
COVID-19.
Pre pacientov s IBD je očkovanie proti chrípke a pneumokokom veľmi
dôrazne odporúčané.
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Odporúčania pre očkovanie proti COVID-19
u pacientov s IBD:
•

•

•

•

•

•
•

•

Očkovanie proti COVID-19 je odporúčané pre pacientov s IBD, pričom toto
očkovanie je v tejto špecifickej skupine ochorení bezpečné aj účinné. IBD
pacienti by mali byť zaočkovaní čo najskôr. Očkovanie môže byť aplikované v ktorejkoľvek fáze liečby IBD.
Keďže všetky dostupné vakcíny proti COVID-19 sú inaktivované (ev. zbavené
schopnosti replikácie), pre týchto pacientov nie je preferencia konkrétneho
typu vakcíny.
Viaceré odporúčania pre očkovanie pacientov s IBD sú založené na extrapolácii odporúčaní z iných rizikových skupín pacientov. Pacienti s IBD neboli zahrnutí v iniciálnych štúdiách s vakcínami proti COVID-19. V súčasnosti pribúdajú dáta o účinnosti, bezpečnosti aj vedľajších príhodách po očkovaní
u pacientov s IBD z registrov a z jednotlivých IBD centier. Vedľajšie príhody
po očkovaní a takisto frekvencia ich výskytu sú podobného charakteru
ako v bežnej populácii, pričom sú častejšie u mladších pacientov a u tých,
ktorí prekonali ochorenie COVID-19 pred očkovaním. Pacienti s biologickou
liečbou majú nižší výskyt vedľajších príhod.
Nedávna štúdia v skupine 48 IBD pacientov očkovaných dvomi mRNA vakcínami potvrdila 100 % sérokonverziu a hodnoty protilátkovej odpovede podobné ako po prekonaní infekcie COVID-19. O trochu nižšie koncentrácie
protilátok (anti-RBD alebo anti-S) boli zaznamenané u pacientov liečených
blokátormi TNF-α alebo vedolizumabom.
Neexistujú dôkazy, že by očkovanie proti COVID-19 viedlo k exacerbácii,
prípadne destabilizácii IBD. Hoci aktuálne neexistujú priame dáta s vakcínami proti COVID-19, skúsenosti s inými typmi vakcín (proti chrípke a pneumokokom) podporujú bezpečnosť očkovania v skupine pacientov s IBD.
Odporúča sa aj očkovanie blízkych osôb pacientov s IBD.
Niektoré formy imunointervenčnej liečby môžu znížiť imunitnú odpoveď po očkovaní, a tým aj účinnosť očkovania. Liečba inhibítormi TNF-α,
tiopurínmi, metotrexátom môže znížiť imunitnú odpoveď po vybraných vakcínach (proti chrípke, pneumokokom), čo môže platiť aj pre vakcíny proti
COVID-19. Naopak, liečba JAK inhibítormi, vedolizumabom či ustekinumabom
nemá vplyv na odpoveď po očkovaní bežnými vakcínami, hoci v jednej štúdii
vedolizumab mierne znížil imunitnú odpoveď.
Liečba IBD jednotlivými terapeutickými skupinami (imunosupresíva, JAK
inhibítory, biologická liečba) nepredstavuje obmedzenie pre očkovanie
proti COVID-19. Systémová kortikoterapia môže znížiť účinnosť očkovania
proti COVID-19. Vo všeobecnosti však možno povedať, že jednotlivé formy
imunointervenčnej liečby skôr predstavujú riziko pre suboptimálnu postvakcinačnú odpoveď ako pre riziko nežiaducich účinkov po očkovaní.
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•

•
•

Riziko komplikácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v tejto skupine
pacientov vysoko prevyšuje potenciálne riziko vedľajších príhod
po očkovaní proti COVID-19 a tiež riziko nižšej imunitnej odpovede po očkovaní.
Pred očkovaním tejto skupiny pacientov nie je indikovaná špecifická farmakologická príprava.
Manažment vedľajších príhod po očkovaní (napr. horúčka, bolesti svalov,
bolesti hlavy) je rovnaký ako u iných pacientov alebo zdravých osôb.

Základné fakty – pacienti s celiakiou:
•

•

•

Celiakia predstavuje chronické autoimunitné ochorenie gastrointestinálneho traktu s komplexnou symptomatológiou a narastajúcou prevalenciou
(0,6 – 1 % svetovej populácie).
Pacienti s celiakiou (bez ohľadu na dodržiavanie bezlepkovej diéty) nemajú
vyššie riziko infekcie ochorením COVID-19 a jeho komplikovaného
priebehu v porovnaní s osobami bez celiakie. Riziko môžu modifikovať
iné faktory – najmä vek a komorbidity.
Riziko iných foriem respiračných ochorení (chrípka, pneumokoky) je však
v tejto skupine pacientov zvýšené.

Odporúčania pre očkovanie proti COVID-19
u pacientov s celiakiou:
•
•
•
•

Pacienti s celiakiou môžu byť bezpečne očkovaní proti COVID-19, a to bez
preferencie konkrétnej vakcíny.
V prípade nestabilného ochorenia a výrazných ťažkostí (do nástupu efektu
bezlepkovej diéty) je vhodné očkovanie odložiť.
Pacienti s celiakiou bez iných rizikových faktorov nepatria do skupiny priorizovaných rizikových pacientov pre očkovanie proti COVID-19.
Pre pacientov s celiakiou je odporúčané aj očkovanie proti chrípke a pneumokokom.

Základné fakty – pacienti s ochorením
pečene:
•
•

•

Pacienti s rôznymi chronickými ochoreniami pečene majú variabilnú
náchylnosť na COVID-19 a jeho komplikovaný priebeh.
Obzvlášť rizikovými sú pacienti s cirhózou pečene. Počas ochorenia
COVID-19 je vysoké riziko hepatálnej dekompenzácie a iných komplikácií
ochorenia COVID-19.
Pacienti s hepatálnym ochorením majú často asociované komorbidity a tak
isto asociovanú imunitnú dysreguláciu a koagulopatiu, čo zvyšuje riziko
samotného ochorenia COVID-19, ale aj jeho komplikovaného priebehu.
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•

•

Pacienti po transplantácii pečene nemajú podľa súčasných vedomostí
zásadne zvýšené riziko pre ochorenie COVID-19 a jeho komplikovaný
priebeh. Ochorenie prebieha podobne ako u pacientov bez transplantácie
pečene, hoci v tejto špecifickej skupine pacientov sa udáva častejší výskyt
gastrointestinálnych príznakov spojených s ochorením COVID-19 (najmä
hnačka – až u 30 – 40 % pacientov). Aj v tejto skupine však pozorujeme časté
komorbidity či vyšší vek, čo modifikuje riziko pre COVID-19 u týchto pacientov.
U pacientov s nezávažnými hepatopatiami (napr. m. Gilbert, nealkoholová
steatóza pečene, n.s. elevácia hepatálnych enzýmov a pod.) nie je zvýšené
riziko pre COVID-19. Asociovaná obezita však toto riziko môže zvyšovať.

Odporúčania pre očkovanie proti COVID-19
u pacientov s chronickým ochorením pečene:
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Pacienti s chronickými ochoreniami pečene (najmä cirhóza pečene,
hepatobiliárna rakovina, pacienti s chronickým ochorením pečene a rizikovými faktormi pre COVID-19, pacienti po transplantácii pečene s rizikovými
faktormi) patria do vysokorizikovej priorizovanej skupiny pre očkovanie
proti COVID-19, pričom majú byť zaočkovaní čo najskôr, a to bez preferencie konkrétnej vakcíny.
Pacienti s chronickou vírusovou hepatitídou B alebo C majú byť tiež očkovaní proti COVID-19, bez prerušenia svojej chronickej antiinfekčnej liečby.
Očkujeme v štádiu stabilného ochorenia, nie počas akútnej dekompenzácie
hepatopatie.
V klinických štúdiách s vakcínami proti COVID-19 bolo približne 0,5 % pacientov s hepatopatiami, čo v kontexte celkového počtu subjektov v III. fáze
klinického skúšania (viac než 100 000) je istý základ pre odporúčania pre očko
vanie v tejto skupine pacientov.
Hoci sa predpokladá, že imunitná odpoveď u pacientov s cirhózou nemusí byť
optimálna, dáta týkajúce sa očkovania proti COVID-19 zatiaľ chýbajú.
Na základe skúseností s inými typmi vakcín nie je predpoklad, že by očkovanie proti COVID-19 mohlo viesť k rozvoju aloimunity a rejekcie transplantátu.
Trvanie postvakcinačnej odpovede môže byť v skupine pacientov s chronickými hepatálnymi chorobami skrátené.
Odporúča sa očkovanie aj blízkych osôb týchto pacientov.
Pre týchto pacientov je odporúčané nielen očkovanie proti hepatitíde B a A,
ale aj očkovanie proti chrípke a pneumokokom.

Vademékum očkovania proti COVID-19 I 115

Obmedzenia a kontraindikácie:
•
•

•

•

•

Pre pacientov s chronickými gastrointestinálnymi a hepatálnymi chorobami
platia univerzálne KI ako pre iných pacientov.
Kontraindikáciou pre očkovanie je akútny relaps alebo dekompenzácia
chronického gastrointestinálneho či hepatálneho ochorenia. V tomto
prípade je odporúčaný odklad do obdobia stabilizácie stavu.
V prípade plánovaného operačného výkonu, príp. endoskopického vyšetrenia je vhodné zabezpečiť ochranu očkovaním ešte pred príjmom
do nemocničného zariadenia.
Ak bol pacient liečený pulznou alebo vysokodávkovou kortikoterapiou
(definovanou ako ≥ 2 mg/kg alebo ≥ 20 mg prednizónu alebo jeho ekvivalentu u osôb s hmotnosťou > 10 kg a pri podávaní viac ako 14 dní), je vhodné
očkovať s odstupom 4 – 6 týždňov po ukončení tejto liečby.
Niektoré formy liečby IBD (vedolizumab, infliximab, adalimumab, ustekinumab) obsahujú malé množstvo polysorbátu (20 alebo 80). Pegylované interferóny v liečbe vírusových hepatitíd obsahujú okrem polyetylénglykolu
aj polysorbát 80. Podobne aj vakcíny proti hepatitíde A a B obsahujú ako
stabilizátor polysorbát (20 alebo 80). Ak pacient reagoval na niektorý z týchto prípravkov závažnou systémovou alergickou reakciou charakteru anafylaxie, je potrebné vylúčenie alergie na túto zložku pred očkovaním vakcínami
s obsahom polysorbátu (vektorové vakcíny proti COVID-19). Reálny výskyt
tejto alergie je extrémne nízky.

• Vedľajšie príhody po očkovaní sú v skupine IBD pacientov
rovnakého charakteru a frekvencie ako v bežnej zdravej populácie.
• Pacienti s celiakiou môžu byť bezpečne očkovaní proti COVID-19
bez špecifických opatrení.
• Pacienti s chronickými chorobami pečene patria do vysokorizikovej
prioritizovanej skupiny pre očkovanie proti COVID-19.
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12.8 Metabolické a endokrinné ochorenia
Základné fakty:
•
•

•

•

•

•

•

Diabetes mellitus (DM) predstavuje jedno z najčastejších chronických
ochorení celosvetovo.
DM je asociovaný so zvýšeným rizikom infekcií vo všeobecnosti, a to najmä
respiračných. Podľa súčasných vedomostí predstavuje DM 1. aj 2. typu významný rizikový faktor pre získanie ochorenia COVID-19 a pre jeho komplikovaný priebeh, pričom neboli zaznamenané významnejšie rozdiely medzi 1. a 2. typom DM. Obzvlášť rizikovými sú diabetickí pacienti v štádiu
orgánových komplikácií (napr. nefropatia, ICHS, hypertenzia).
COVID-19 môže viesť k dekompenzácii DM a predpokladá sa aj účasť tejto
vírusovej infekcie na komplexnej etiopatogenéze DM a autoimunitných
endokrinopatiách. Navyše, viaceré lieky používané v manažmente ochorenia COVID-19 (napr. systémové kortikoidy) môžu tiež prispieť k destabilizácii
glykemickej kontroly DM.
Medzi mierou kompenzácie DM, hodnotou glykovaného hemoglobínu
a rizikom infekcie s komplikovaným priebehom ochorenia COVID-19 bol
dokázaný priamy vzťah.
Hyperglykémie majú negatívny vplyv na imunitné funkcie, pričom sú spojené aj so zvýšenou expresiou ACE2 receptora pre SARS-CoV-2 v pľúcach
a iných tkanivách (dôsledok → chronický subklinický zápal, dysfunkcia endotelu, inzulínová rezistencia, akcentovaná zápalová odpoveď, porucha alveolárno-kapilárnej bariéry). Udržanie adekvátnej glykemickej kontroly DM preto predstavuje jeden z významných preventívnych nástrojov
pred závažným priebehom ochorenia COVID-19. Pacienti s nekontrolovaným diabetom mali v štúdiách vyššie riziko širokého spektra komplikácií ochorenia COVID-19 (ARDS, septický šok, respiračné zlyhanie, akútne poškodenie obličiek, diseminovaná intravaskulárna koagulopatia a tiež úmrtie).
DM a iné chronické ochorenia môžu znížiť odpoveď na očkovanie, čo však
nesmie viesť k spochybňovaniu významu tohto esenciálneho preventívneho
postupu aj v tejto skupine pacientov.
Obezita predstavuje ďalšie časté chronické metabolické ochorenie, ktoré
je asociované nielen so zvýšeným rizikom infekcií vo všeobecnosti, ale aj s rizikom získania ochorenia COVID-19 vrátane jeho komplikovaného priebehu. Obezita je navyše asociovaná so sekundárnou imunodeficienciou
(oslabuje efektívnu imunitnú odpoveď počas infekcie), ako aj prozápalovým
stavom a zvýšeným rizikom trombóz. Obezita predstavuje zásadný rizikový
faktor aj u mladších pacientov. Okrem toho sa obezita často spája s inými
rizikovými faktormi – napr. diabetom, hypertenziou alebo inými kardiovaskulárnymi ochoreniami.
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Spomedzi ostatných ochorení endokrinného systému a metabolizmu sa za rizikových pacientov (a teda tých, čo majú byť zaradení medzi rizikové skupiny
pre očkovanie proti COVID-19) považujú aj pacienti s primárnym hyperaldosteronizmom, Cushingovým syndrómom (častý výskyt komorbidít ako
hypertenzia, obezita) a takisto adrenálnou insuficienciou (riziko dekompenzácie základného ochorenia pri COVID-19). Ostatné endokrinné ochorenia
(napr. orgánovo-špecifické autoimunitné ochorenie štítnej žľazy) nepredstavujú vo všeobecnosti zvýšené riziko pre COVID-19, to však môže dekompenzovať základné chronické ochorenie. Navyše, COVID-19 môže viesť k rozvoju
autoimunitnej tyreoiditídy.
V prípade chronických endokrinných a metabolických ochorení je indikované nielen očkovanie proti COVID-19, ale aj proti sezónnej chrípke a pneumokokom. U pacientov s DM je odporúčané aj očkovanie proti vírusovej hepatitíde B. Všetky tieto očkovania sú v tejto skupine pacientov účinné
aj bezpečné.

Odporúčania pre očkovanie proti COVID-19:
•

•
•

•
•

•
•

•

Diabetes mellitus a chronické endokrinné ochorenia, ako aj poruchy metabolizmu nepredstavujú kontraindikáciu pre očkovanie proti COVID-19,
pričom podstatná časť týchto pacientov (najmä s diabetes mellitus, obezitou) patrí medzi rizikových pacientov v súvislosti so získaním ochorenia
COVID-19 a jeho komplikovaným priebehom.
Pacient má pokračovať vo svojej chronickej liečbe (napr. inzulinoterapia,
hormonálna substitučná liečba a pod.) aj počas očkovania proti COVID-19.
Nie je preferencia konkrétneho druhu alebo typu vakcíny proti
COVID-19 pre pacientov s chronickými endokrinnými a metabolickými ochoreniami.
Vakcíny proti COVID-19 sú v tejto skupine pacientov bezpečné a účinné.
Len pre zaujímavosť: v klinických štúdiách s mRNA vakcínou konzorcia Pfizer/
BioNTech bolo 3 159 pacientov s DM (8,4 % účastníkov štúdie), mRNA vakcínou spoločnosti Moderna 2 585 diabetikov (1. a 2. typ, gestačný diabetes;
9,4 % účastníkov štúdií) a vektorovou vakcínou spoločnosti Johnson & Johnson
takmer 3 400 diabetikov (7,7 % účastníkov).
Výskyt nežiaducich účinkov sa nelíši medzi pacientmi s alebo bez chronického ochorenia endokrinného systému či metabolizmu.
Prechodné zvýšenie glykémií bolo zaznamenané len ojedinele po očkovaní u pacientov s DM. U pacientov sa odporúča monitoring glykémií najmä
48 hodín po očkovaní so zabezpečením dostatočnej hydratácie.
Chronická liečba metabolických ochorení nemá zatiaľ preukázateľný negatívny
vplyv na imunitnú odpoveď po očkovaní.
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Aplikácia inzulínu, zavedenie glykemického senzora či inzulínovej pumpy
sa neodporúča niekoľko dní po očkovaní do ramena, do ktorého bol pacient
očkovaný.

Obmedzenia a kontraindikácie:
•
•

•

•

Pre pacientov s chronickým endokrinným alebo metabolickým ochorením
platia univerzálne KI ako pre iných pacientov.
Pacientov neočkujeme počas akútnej dekompenzácie diabetu (napr. diabetická ketoacidóza) či chronického endokrinného ochorenia (napr. tyreotoxikóza, Addisonova kríza a i.) a očkovanie realizujeme po stabilizácii stavu.
Na druhej strane, aj mierne dekompenzovaný DM predstavuje významné
riziko pre COVID-19, preto možno po individuálnom zvážení očkovať aj týchto
pacientov.
Niektoré antidiabetiká (exenatid, inzulín glargín, glulizín, dulaglutid), korti
koidy (metylprednizolón acetát, triamcinolón acetonid) a hormonálne prípravky (somatropín, folitropín) obsahujú malé množstvo polysorbátu
(20 alebo 80). Ak pacient reagoval na niektorý z týchto prípravkov závažnou systémovou alergickou reakciou charakteru anafylaxie, je potrebné vylúčenie alergie na túto zložku pred očkovaním vakcínami s obsahom polysorbátu (vektorové vakcíny proti COVID-19). Reálny výskyt tejto alergie je extrémne nízky.

• Diabetes mellitus predstavuje významný rizikový faktor pre získanie
COVID-19 a jeho komplikovaný priebeh, a preto majú byť títo pacienti
očkovaní čo najskôr.
• Pacienti s DM boli zaradení vo všetkých klinických skúšaniach (7,7 – 9,4 %
účastníkov) a očkovanie proti COVID-19 je u nich bezpečné aj účinné.
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12.9 Chronická choroba obličiek a orgánová
transplantácia
Základné fakty:
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

Chronická choroba obličiek (CKD, chronic kidney disease) predstavuje
významný rizikový faktor pre získanie ochorenia COVID-19 a po vyššom
veku ide o najdôležitejší a najčastejší rizikový faktor pre komplikovaný
priebeh COVID-19 či úmrtie na toto ochorenie.
Ďalšie pridružené faktory a komorbidity (často pozorované u pacientov
s CKD) toto riziko ešte zosilňujú. Pri pokročilých formách CKD majú však klasické rizikové faktory len slabý dodatočný efekt.
Časté návštevy zdravotníckych a nemocničných zariadení v spojitosti
s CKD ďalej zvyšujú riziko infekcie vírusom SARS-CoV-2.
Chronická choroba obličiek je definovaná ako stav so zníženou funkciou obličiek hodnotenou na základe odhadovanej glomerulovej filtrácie (eGFR) alebo
prítomnosť poškodenia obličiek (aj pri normálnej eGFR) spojeného s albuminúriou, abnormálnym močovým sedimentom či štrukturálnymi abnormalitami perzistujúcimi viac ako 3 mesiace s dosahom na celkové zdravie človeka.
Prevalencia CKD sa odhaduje na 10 – 15 % osôb v populácii, čiže ide
o častý rizikový faktor.
Ako najvýznamnejšie rizikové podskupiny pre ťažký priebeh ochorenia
COVID-19 a úmrtie sa javia byť pacienti v dialyzačnom programe, po orgánovej transplantácii a s CKD G4-G5 (v preddialýze).
Samostatnou kategóriou sú pacienti po orgánovej transplantácii, u ktorých užívanie niektorých imunosupresívnych liekov môže tiež zvyšovať riziko
komplikácií asociovaných s ochorením COVID-19.
Pacienti s pridruženou závažnou imunodeficienciou môžu vykazovať prolongovanú vírusovú replikáciu a vylučovanie vírusu z dýchacích ciest.
Infekcie predstavujú druhú najčastejšiu príčinu úmrtí pacientov s CKD
a v chronickom dialyzačnom programe. Očkovanie je dôležitým nástrojom prevencie infekcií v tejto skupine pacientov a je dôležitou súčasťou
ich komplexného manažmentu.
V tejto skupine pacientov sa vo všeobecnosti odporúča očkovanie proti
chrípke, pneumokokom a vírusovej hepatitíde B (s pravidelnou revakcináciou najmä u dialyzovaných pacientov).
Samostatnú problematiku predstavuje očkovacia stratégia po orgánovej
transplantácii, ktorá sa riadi špeciálnymi protokolmi.
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Odporúčania pre očkovanie proti COVID-19
u pacientov s CKD:
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

Očkovanie proti COVID-19 je pre pacientov s chronickou chorobou obličiek (s alebo bez dialýzy) a tiež pre pacientov po orgánovej transplantácii (vrátane čakateľov na transplantáciu) dôrazne odporúčané. Z tohto
pohľadu sú títo pacienti považovaní za mimoriadne rizikovú skupinu pre získanie ochorenia COVID-19, jeho komplikovaný priebeh a úmrtie.
Keďže všetky dostupné vakcíny proti COVID-19 sú inaktivované (ev. zbavené
schopnosti replikácie), nie je pre túto skupinu pacientov preferencia konkrétneho typu vakcíny.
Odporúčania pre očkovanie pacientov s CKD sú založené na extrapolácii
odporúčaní z iných rizikových skupín pacientov. Pacienti s CKD neboli zahrnutí
v iniciálnych štúdiách s vakcínami proti COVID-19. V súčasnosti pribúdajú
dáta o účinnosti, bezpečnosti a vedľajších príhodách po očkovaní v tejto
skupine chronicky chorých pacientov.
V štúdii so 43 pacientmi na dialýze bola po očkovaní 2 dávkami vakcíny
Comirnaty® zaznamenaná oneskorená, ale dostatočná imunitná odpoveď
u väčšiny pacientov.
Pacienti v dialyzačnom programe síce tvoria protilátky po prekonaní
ochorenia COVID-19, ale s postupom času dochádza k rýchlemu poklesu
ich koncentrácií. Preto je v tejto skupine vhodné a indikované očkovanie
proti COVID-19 aj po prekonaní infekcie. Podľa súčasných vedomostí a odporúčaní je to 90 dní po prekonaní, hoci možno očkovať aj skôr (najmä vzhľadom na predpoklad rýchlejšieho slabnutia postinfekčnej imunity v tejto skupine pacientov).
Neexistujú dôkazy, že by očkovanie proti COVID-19 viedlo k zhoršeniu
obličkových funkcií u pacientov s CKD.
Riziko komplikácií ochorenia COVID-19 v tejto skupine pacientov vysoko
prevyšuje potenciálne riziko vedľajších príhod po očkovaní proti
COVID-19, ako aj riziko nižšej imunitnej odpovede po očkovaní.
Pacienti na čakacej listine na transplantáciu obličiek by mali byť zaočkovaní čo najskôr, a to ešte pred realizáciou transplantácie.
Pred očkovaním tejto skupiny pacientov nie je indikovaná špecifická farmakologická príprava.
Manažment vedľajších príhod po očkovaní (napr. horúčka, bolesti svalov,
bolesti hlavy) je rovnaký ako u iných pacientov alebo zdravých osôb.
Očkovanie má u pacientov s CKD, v dialyzačnom programe alebo po orgánovej transplantácii pravdepodobne nižšiu účinnosť, čo však nesmie viesť
k odmietaniu či kontraindikovaniu očkovania proti COVID-19. Najvýznamnejší negatívny vplyv na postvakcinačnú imunitnú odpoveď má vysokodávková
liečba kortikoidmi (≥ 20 mg/deň), liečba anti-metabolitmi (napr. mykofenolát

124 I Vademékum očkovania proti COVID-19

•

•
•

mofetil) či liečba rituximabom. V prípade liečby rituximabom sa však predpokladá rozvoj postvakcinačnej celulárnej špecifickej odpovede.
Ak to stav pacienta umožňuje, je vhodné zabezpečiť očkovanie proti
COVID-19 ešte pred začatím kombinovanej imunosupresívnej liečby, ktorá
môže začať 14 dní po druhej dávke vakcíny. Odkladanie alebo prerušovanie život zachraňujúcej liečby základnej choroby obličiek z dôvodu očkovania však nie je indikované.
Pacienti po transplantácii obličky môžu byť očkovaní bez obmedzení,
najskôr však 1 mesiac od transplantácie.
Očkovanie je dôrazne odporúčané aj pre zdravotníkov pracujúcich
s týmito pacientmi.

Obmedzenia a kontraindikácie:
•
•

•

•

•

•

Pre pacientov s CKD platia univerzálne KI ako pre iných pacientov.
Kontraindikáciou pre očkovanie je akútne zhoršenie CKD či akútna rejekcia transplantovaného orgánu. V tomto prípade je odporúčaný odklad
očkovania do obdobia stabilizácie stavu.
Ak bol pacient liečený pulznou alebo vysokodávkovou kortikoterapiou
(definovanou ako ≥ 2 mg/kg alebo ≥ 20 mg prednizónu alebo jeho ekvivalentu
u osôb s hmotnosťou > 10 kg a pri podávaní viac ako 14 dní), je vhodné
očkovať s odstupom 4 – 6 týždňov po ukončení tejto liečby, ev. v čase, kedy
je dávka < 20 mg/deň.
V prípade potreby očkovania inými vakcínami je odporúčaný odstup
14 dní od aplikácie vakcíny proti COVID-19. Vzhľadom na veľké riziko ochorenia COVID-19 u týchto pacientov je preto možné niektoré vakcíny odložiť
a zabezpečiť čo najskôr očkovanie proti COVID-19. Výnimkou je neodkladné
očkovanie proti meningokokom a pneumokokom pri liečbe ekulizumabom
či ravulizumabom. V súčasnosti sa interval medzi vakcínami proti COVID-19
a inými vakcínami nevyžaduje.
Imunosupresívna liečba sa pred očkovaním neprerušuje. Výnimkou je rituximab, pri ktorom je vhodné očkovať 4 týždne pred prvou dávkou lieku.
V prípade liečby rituximabom je očkovanie možné 3 – 6 mesiacov po podaní poslednej dávky rituximabu. Rovnaký interval po liečbe platí aj pre pacientov, ktorí dostali antitymocytárny imunoglobulín pri orgánovej transplantácii.
Niektoré formy liečby (napr. rituximab, mykofenolát mofetil) obsahujú malé
množstvo polysorbátu 80. Ak pacient reagoval na niektorý z týchto prípravkov závažnou systémovou alergickou reakciou charakteru anafylaxie, je potrebné vylúčenie alergie na túto zložku pred očkovaním vakcínami s obsahom polysorbátu (vektorové vakcíny proti COVID-19). Reálny výskyt tejto
alergie je veľmi nízky.
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• Chronická choroba obličiek predstavuje najdôležitejší
a najčastejší rizikový faktor pre komplikovaný priebeh
COVID-19 a úmrtie na toto ochorenie vo vyššom veku.
• Pacienti po transplantácii obličiek môžu byť
očkovaní bez obmedzení, najskôr však 1 mesiac
od transplantácie.
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12.10 Poruchy hemostázy
Základné fakty – vrodené a získané krvácavé
ochorenia:
•

•

•

•

•

Pacienti s poruchami hemostázy predstavujú heterogénnu skupinu vrodených a získaných stavov postihujúcich jednotlivé fázy a zložky procesov zrážania krvi. Vo všeobecnosti má táto skupina pacientov porovnateľné riziko ochorenia COVID-19 a jeho komplikácií ako bežná zdravá populácia.
Riziko môžu zvyšovať iné pridružené faktory (vek, komorbidity, farmakoterapia a pod.).
Pacienti s imúnnou trombocytopéniou nemajú zvýšené riziko pre COVID-19,
hoci samotné ochorenie môže viesť k prehĺbeniu trombocytopénie. V súčasnosti by malo byť vyšetrenie na COVID-19 realizované aj u asymptomatických pacientov s novodiagnostikovanou trombocytopéniou. Trombocytopénia rôzneho stupňa (obvykle mierna) bola pozorovaná asi u jednej tretiny
pacientov s COVID-19, v prípade závažného priebehu ochorenia až u polovice pacientov. Niektorí autori odporúčajú používať trombocytopéniu spolu
s inými biomarkermi ako prognostický ukazovateľ závažnosti ochorenia
COVID-19.
Niektoré formy liečby (najmä kortikoidy a imunosupresíva) používané v liečbe
imunitne-mediovaných porúch hemostázy môžu zvýšiť riziko komplikácií
ochorenia COVID-19 (najmä kortikoidy), ale tiež znížiť postvakcinačnú odpoveď.
Ako rizikové z pohľadu závažného priebehu ochorenia COVID-19 sa javí
užívanie systémových kortikoidov (v dávke nad 10 mg/deň prednizónu
alebo jeho ekvivalentu) a aplikácia rituximabu (alebo iných foriem
B-deplečnej liečby).
V súvislosti s očkovaním proti COVID-19 (vakcína Comirnaty®) bol opísaný
jeden prípad získanej hemofílie. Príčinná súvislosť nie je známa.

Základné fakty – hyperkoagulačné stavy:
•

•

•

Pacienti s hyperkoagulačnými stavmi – napr. s vrodenou trombofíliou
a pod. – nemajú vo všeobecnosti zvýšené riziko pre ochorenie COVID-19,
ak nie sú prítomné iné rizikové faktory.
Samotné ochorenie COVID-19 je spojené s rozvojom hyperkoagulačného
stavu spojeného so skorými aj neskorými komplikáciami a následkami tohto ochorenia. Trombózy a tromboembolické komplikácie sú častou súčasťou
klinického obrazu ochorenia COVID-19. Monitoring hemokoagulačných testov a D-dimérov je dôležitou súčasťou štandardného laboratórneho monitoringu pacientov s COVID-19.
V ostatnom čase je detailne skúmaná súvislosť medzi podaním niektorých vektorových vakcín (AstraZeneca a Johnson & Johnson) a vznikom
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krvných zrazenín spojených s trombocytopéniou v atypickej lokalizácii
(trombóza centrálnych venóznych splavov – CVST či trombóza splanchnických brušných vén – SVT). Stav dostal označenie ako vakcínou indukovaná
imúnna trombocytopénia s trombózou (VITT, ev. syndróm trombózy
s trombocytopéniou). Príčinná súvislosť je veľmi pravdepodobná, ale samotný
výskyt tejto závažnej komplikácie je veľmi zriedkavý. Predisponujúce faktory
neboli doposiaľ jednoznačne identifikované, hoci sa javí, že VITT postihuje častejšie ženy v nižšom veku. Nepredpokladá sa, že by stav vznikol častejšie u ľudí s pozitívnou anamnézou trombóz, pri užívaní hormonálnej
antikoncepcie alebo pri vrodenom trombofilnom stave. Výskyt je odhadovaný
na 1 reakciu na 210 000 podaných dávok (podľa iných odhadov 1 prípad
na 125 000 – 1 000 000 dávok). Stav sa vyskytuje 5 – 28 dní od podania vakcíny a je charakterizovaný venóznou trombózou v atypickej lokalizácii (CVST,
SVT), pľúcnou embóliou alebo artériovou trombózou sprevádzanou trombocytopéniou (rôzny stupeň, nezriedka závažná trombocytopénia). Laboratórne okrem trombocytopénie je prítomná elevácia D-dimérov (nad 4-násobok normy) a zníženie fibrinogénu. Patofyziológia zatiaľ nebola jednoznačne
objasnená, ale stav pripomína heparínom indukovanú trombocytopéniu
(HIT). Kľúčovým aspektom bude pravdepodobne vytvorenie protilátok proti
doštičkovému faktoru 4 (PF4), ktoré vedú k aktivácii trombocytov, rozvoju trombóz a následne konzumpcii trombocytov. V súčasnosti sú zvažované aj iné teórie (napr. obsah EDTA vo vakcínach, reziduálne humánne proteíny pochádzajúce z bunkovej línie používanej pri tvorbe vakcín, interakcia
polyaniónového povrchu adenovírusového vektora s trombocytmi, aditívny vplyv estrogénov) či nedávno opísaný fenomén vakcínou-indukovaného
COVID-19-mimikry (prepis skráteného solubilného S-proteínu s následnou interakciou s ACE2 v endoteli a vznikom trombózy podobne ako pri prirodzenej
infekcii COVID-19). Výhody očkovania proti COVID-19 jednoznačne prevyšujú riziká tejto, hoci závažnej, ale liečiteľnej vedľajšej príhody. Je potrebné včas rozpoznať príznaky a zabezpečiť vyšetrenie u hematológa. Medzi
najdôležitejšie príznaky patrí: perzistujúca intenzívna bolesť hlavy, rozmazané videnie, dyspnoe alebo bolesť na hrudníku, bolesť brucha, nauzea, vracanie alebo opuchy a bolesti končatín a krvácavé prejavy. Diagnostický a liečebný algoritmus manažuje hematológ. Liečba sa začína už pred potvrdením
VITT, pričom sa podáva intravenózny imunoglobulín, ev. aj prednizón. Nepodávajú sa žiadne formy heparínu, warfarín, acetylsalicylová kyselina ani trombocytový koncentrát. Liekmi voľby sú neheparínové antikoagulanciá (priame
orálne alebo intravenózne antikoagulanciá, fondaparinux).
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Odporúčania pre očkovanie proti COVID-19 –
pacienti s vrodenými a získanými krvácavými
ochoreniami:
•

•

Pacienti s vrodenými aj získanými krvácavými chorobami môžu byť očkovaní vakcínami proti COVID-19, a to bez preferencie konkrétneho druhu vakcín. V závislosti od druhu ochorenia sa však potreba prípravy líši:
• pacienti so závažnými poruchami hemokoagulácie (hemofília A a B a defekty koagulačných faktorov s hladinou faktora ≤ 5 %) majú mať pred očkovaním podaný koncentrát príslušného koagulačného faktora. Príprava sa riadi
ošetrujúcim hematológom daného pacienta, pričom pacienti s domácou
liečbou si podajú 1 – 3 hodiny pred očkovaním faktor v dávke 15 – 20 IU/kg
hmotnosti. Pacienti na pravidelnej profylaxii si podajú bežnú pravidelnú
dávku. Pacienti bez domácej liečby dostanú prípravu v ambulancii ošetrujúceho hematológa. Pacient následne upozorní pri príchode do centra
na svoju chorobu a aplikovanú prípravu, pričom centrum preferenčne zabezpečí očkovanie tohto pacienta bez dlhšieho čakania. Táto skupina pacientov zároveň kladne odpovedá na otázku („Máte vážnu poruchu zrážanlivosti krvi?“) v štandardnom dotazníku pred očkovaním proti COVID-19.
Ak nie je možné podať koncentrát v deň očkovania, podá sa 1 deň pred očkovaním zvýšená dávka 30 – 40 IU/kg;
• pacienti s von Willebrandovou chorobou (vWCh) typu 3 a inými typmi
vWCh s hladinou vWF:RCoF ≤ 10 % majú tiež dostať prípravu. Ostatné
formy vWCh nepotrebujú prípravu;
• pacienti s hemofíliou s inhibítorom na liečbe emicizumabom môžu byť
očkovaní bez prípravy;
• pacienti s inhibítorom na liečbe prípravkami FEIBA a NovoSeven®
sa očkujú do 3 hodín od aplikácie daného lieku;
• ostatní pacienti so stredne závažnými a ľahkými poruchami hemokoagulácie nevyžadujú špecifickú prípravu;
• na očkovanie týchto pacientov sa používa tenká ihla (25 – 27 G), vakcíny
sa aplikujú intramuskulárne po ev. príprave a hneď po očkovaní je potrebné miesto stlačiť a následne tlačiť najmenej 10 – 15 minút. Vakcíny proti
COVID-19 sa nesmú aplikovať podkožne vzhľadom na ich mechanizmus účinku. Miesto vpichu môže byť následne niekoľko dní citlivejšie a je potrebné
ho kontrolovať pre vznik prípadného neskoršieho hematómu (za 2 – 4 hodiny).
V prípadne výrazného opuchu či iných nezvyčajných ťažkostí je potrebné
kontaktovať ošetrujúceho hematológa.
Pacienti s trombocytopéniou rôznej etiológie a stupňa a pacienti s trombocytopatiami môžu byť tiež očkovaní proti COVID-19. Za bezpečnú hodnotu trombocytov pre intramuskulárne podanie injekcie sa považuje počet
≥ 20 – 30.109/l. Ak je pacient ohrozený získaním ochorenia COVID-19 a jeho
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•
•

•

komplikáciami a má perzistujúcu závažnú trombocytopéniu, je možné očkovanie čo najskôr po podaní trombocytového koncentrátu.
Vo všeobecnosti sa predpokladá, že vakcíny proti COVID-19 sú v tejto
skupine pacientov bezpečné a účinné.
Imúnna trombocytopénia (ITP) je raritnou komplikáciou po aplikácii viacerých vakcín – živých (napr. kombinovaná vakcína proti osýpkam, mumpsu a rubeole, vakcína proti varicele) aj neživých (napr. vakcína proti chrípke,
besnote, pneumokokom, tetanu). Výskyt imúnnej trombocytopénie po vakcíne MMR sa udáva vo frekvencii 1 prípad na 40 000 dávok. U týchto pacientov boli prítomné rôzne hodnoty trombocytov, dobrá odpoveď na podanie
intravenóznych imunoglobulínov a kortikoidov, pričom v absolútnej väčšine
prípadov mala vedľajšia príhoda benígny priebeh a odznela spontánne alebo
po liečbe. Na druhej strane riziko rozvoja imúnnej trombocytopénie pri prirodzenej infekcii je neporovnateľne vyššie (10- až 20-násobne). Ako trombocytopéniu asociovanú s očkovaním obvykle definujeme nález trombocytopénie do 42. dňa od očkovania.
V súvislosti s očkovaním proti COVID-19 mRNA vakcínami boli hlásené ojedinelé prípady rozvoja imúnnej trombocytopénie (ITP) v postvakcinačnom období. Dokázať jasnú príčinnú súvislosť je však prakticky nemožné, a to najmä
berúc do úvahy odhadovanú incidenciu imúnnej trombocytopénie v populácii. Nie je ale vylúčené, že vakcíny proti COVID-19 (podobne ako iné vakcíny) môžu raritne viesť k rozvoju ITP, prípadne demaskovať preexistujúcu ITP.
Pri krvácavých príznakoch či pri nezvyklej tvorbe hematómov v postvakcinačnom období je potrebné myslieť aj na ITP a realizovať potrebné vyšetrenia
(hemokoagulačné testy, krvný obraz).

Odporúčania pre očkovanie proti COVID-19 –
pacienti s hyperkoagulačnými ochoreniami
a stavmi:
•

Pacienti užívajúci rôzne prípravky ovplyvňujúce zrážanie krvi môžu
byť očkovaní štandardným spôsobom, bez špecifickej farmakologickej
prípravy. V prípade antikoagulačnej liečby kumarínovými preparátmi
pri stabilnom INR (< 3,5 – 4) pacient pokračuje v liečbe a môže byť očkovaný
bez obmedzení. Nie je nevyhnutne nutná kontrola INR pred podaním vakcíny.
Podobne aj u pacientov liečených priamymi orálnymi antikoagulanciami
(napr. dabigatran, apixaban, edoxaban, rivaroxaban) či nízkomolekulovými
heparínmi sa odporúča očkovanie bez nutnosti vysadenia antikoagulačnej liečby. Ani užívanie antiagregačnej liečby (kyselina acetylsalicylová, klopidogrel, prasugrel, ticagrelor) nevyžaduje vysadenie liečby pred očkovaním. Na očkovanie je potrebné zvoliť tenkú ihlu (25 alebo 23 G) a následne
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•

realizovať 5-minútovú kompresiu miesta aplikácie vakcíny ako prevenciu vzniku hematómu.
Pred očkovaním proti COVID-19 (bez ohľadu na druh vakcíny) nie je potrebné preventívne vyšetrenie na vrodenú trombofíliu. Podobne nie je indikované preventívne užívanie acetylsalicylovej kyseliny alebo nízkomolekulového heparínu, ktoré nezabránia vzniku často diskutovanej VITT.
Navyše, neindikované užívanie rôznych liekov ako prevencie môže viesť
ku krvácaniu a niektorým vedľajším reakciám (napr. žihľavka), ktoré
sú následne nesprávne pripísané vakcíne.

Obmedzenia a kontraindikácie:
•

•

•

•

•

•
•

•

Pre pacientov s poruchami hemostázy platia univerzálne KI ako pre iných
pacientov.
U pacientov s ťažkou trombocytopéniou je KI očkovanie proti COVID-19
vzhľadom na výlučne intramuskulárnu aplikáciu. Hodnota trombocytov
≥ 20 - 30.109/l sa považuje za bezpečnú pre i.m. podanie, potrebná je 5-minútová kompresia (prípadne chladný obklad pred a po očkovaní) a následná
kontrola miesta podania vakcíny na konci observácie.
V prípade anamnézy závažných alergických reakcií na niektoré formy
liečby – najmä hemokoagulačné faktory s obsahom polyetylénglykolu
(napr. rekombinantný faktor VIII/IX s predĺženým účinkom – EHL-rFVIII/IX)
alebo lieky s obsahom polysorbátu (napr. metyl-prednizolón, antidótum
priamych inhibítorov faktora Xa (apixabanu a rivaroxabanu) – andexanet
alfa, trombolytiká – altepláza, vitamín K a pod.) je potrebné vylúčenie alergie
na tieto stabilizátory a následne voliť vakcínu bez danej zložky.
Pacienti zaradení v jednotlivých fázach klinického skúšania musia konzultovať
aplikáciu vakcíny proti COVID-19 so zodpovedným skúšajúcim lekárom. Väčšina protokolov umožňuje podanie vakcíny proti COVID-19.
Pri imúnnej trombocytopénii závažného stupňa po prvej dávke vakcíny proti
COVID-19 a jej pretrvávaní je vhodné zvážiť podanie druhej dávky inej vakcíny
(zatiaľ off label), prípadne ak pacient prekonal COVID-19 pred očkovaním,
druhú dávku nepodávať.
Anamnéza ITP bez súvislosti s očkovaním alebo v časovej súvislosti s inými druhmi vakcín nie je kontraindikáciou pre očkovanie proti COVID-19.
Ak bol pacient liečený pulznou alebo vysokodávkovou kortikoterapiou
(definovanou ako ≥ 2 mg/kg alebo ≥ 20 mg prednizónu alebo jeho ekvivalentu u osôb s hmotnosťou > 10 kg a pri podávaní viac ako 14 dní), je vhodné
očkovať s odstupom 4 – 6 týždňov po ukončení tejto liečby.
Ak bol pacient liečený anti-CD20, je vhodné dodržať interval 3 (podľa
niektorých odporúčaní až 6) mesiacov od ukončenia liečby. (pozn.: existujú však aj odporúčania, že počas anti-CD20 liečby možno očkovať, keďže
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sa predpokladá zachovanie celulárnej odpovede). Potrebný je výrazne individuálny prístup.
V súvislosti s VITT niektoré krajiny odporúčajú pre ženy mladšie ako 50 rokov použitie iných vakcín, preferenčne na báze mRNA. Ak sa objavila VITT
po prvej dávke vektorovej vakcíny, pacient nemá dostať druhú dávku rovnakej vakcíny. Ako druhú dávku je vhodné podať iný druh vakcíny proti
COVID-19 – napr. mRNA vakcínu. Uvedené odporúčanie je zatiaľ "off label",
všeobecne nie je schválená a odporúčaná zameniteľnosť vakcín, aj napriek tomu, že niektoré krajiny tieto kombinované postupy realizujú.

• Vakcínou indukovaná imúnna trombocytopénia
s trombózou (VITT) predstavuje závažnú raritnú
vedľajšiu príhodu po aplikácii vektorových
vakcín. Dôležité je včasné rozpoznanie príznakov
a neodkladná liečba.
• Preventívne podávanie kyseliny acetylsalicylovej
alebo LMWH sa pred očkovaním proti COVID-19
neodporúča.
• Za bezpečnú hodnotu trombocytov
pre intramuskulárne podanie vakcíny sa považuje
počet ≥ 20 – 30.109/l.
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12.11 Onkologické ochorenia
Základné fakty:
•

•

•

•

•

•

•

Pacienti s nádorovými ochoreniami (solídne tumory, hematoonkologické
ochorenia) predstavujú značne vulnerabilnú časť populácie vo vzťahu
k ochoreniu COVID-19.
Pacienti s nádorovými ochoreniami majú jedno z najvyšších rizík komplikovaného priebehu ochorenia COVID-19 (obzvlášť pacienti s hematoonkologickým ochorením), nutnosti hospitalizácií, umelej pľúcnej ventilácie
a úmrtia v súvislosti s týmto ochorením (21 – 25 % riziko úmrtia v porovnaní
s 1 – 4 % v bežnej populácii). Toto sú základné fakty, ktoré treba mať na pamäti v prípade zvažovania očkovania tejto skupiny pacientov. Riziko sa zvyšuje
s pridruženými komorbiditami či vyšším vekom, v ktorom sa táto skupina
ochorení vyskytuje najčastejšie.
Letalita u pacientov s nádorovým ochorením a ochorením COVID-19 je vyššia než u onkologických pacientov bez ochorenia COVID-19 či pri samotnom
ochorení COVID-19 u pacienta bez onkologického ochorenia.
Riziko úmrtia je 2,5-násobne zvýšené u pacientov s diagnostikovaným hematoonkologickým ochorením v ostatných 5 rokoch a 1,2-násobne zvýšené u pacientov s inými nádorovými ochoreniami.
Onkologickí pacienti majú dokázané predĺžené vylučovanie vírusu
SARS-CoV-2 z dýchacích ciest (niekoľko týždňov až mesiacov) po prekonaní
ochorenia COVID-19.
Ani pandémia ochorenia COVID-19 nesmie viesť k odkladaniu skríningových vyšetrení či realizácii adekvátneho diagnostického algoritmu
pri podozrení na onkologické ochorenie.
V prípade onkologických ochorení je indikované nielen očkovanie proti
COVID-19, ale aj proti sezónnej chrípke a pneumokokom. Všetky tieto
očkovania sú v tejto skupine pacientov účinné aj bezpečné (s výnimkou
niektorých foriem liečby).

Odporúčania pre očkovanie proti COVID-19:
•

Onkologickým pacientom je odporúčané očkovanie proti COVID-19 vo všeobecnosti. Je pravdepodobné, že u časti pacientov bude ale stupeň dosiahnutej ochrany nižší ako pri očkovaní zdravých osôb či pacientov s inými
chronickými ochoreniami. Preto je aj po očkovaní potrebné, aby onkologickí
pacienti dodržiavali protipandemické opatrenia s cieľom čo najvyššej ochrany. Pacienti liečení anti-CD20 liečbou, prípadne anti-CD19 CAR T bunkami
(príp. iné formy bunkovej terapie) v priebehu posledných 6 mesiacov majú
najnižšiu odpoveď po očkovaní. Aj v tejto skupine pacientov však môže očkovanie proti COVID-19 zabezpečiť dostatočnú ochranu.
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Priorizáciu pre očkovanie proti COVID-19 vyžadujú pacienti s hematoonkologickým ochorením, aktívnym nádorovým ochorením, prípadne s novodiagnostikovaným solídnym tumorom.
V súčasnosti je pre týchto pacientov odporúčané použiť najmä mRNA vakcíny,
hoci viaceré medzinárodné odporúčania umožňujú podanie aj iných druhov
vakcín. V štúdii s vakcínou konzorcia Pfizer/BioNTech boli zahrnuté cca 4 %
onkologických pacientov (0,2 % tvorili pacienti s metastatickými tumormi, leukémiou alebo lymfómom). Nedávna štúdia ukázala 54 % účinnosť mRNA vakcíny konzorcia Pfizer/BioNTech v skupine 67 pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou 3 týždne po 2. dávke vakcíny. Celkovo sa predpokladá
nižšia účinnosť a imunitná odpoveď u pacientov s hematoonkologickými malignitami v porovnaní s pacientmi so solídnymi tumormi.
Vzhľadom na bezpečnosť a účinnosť vakcín proti COVID-19 vo všeobecnej populácii sa predpokladá, že tieto vakcíny sú bezpečné aj pre väčšinu onko
logických pacientov. Je potrebné uviesť, že pacienti dostávajúci imunosupresívnu a cytotoxickú protinádorovú liečbu sa nezúčastnili klinických štúdií,
preto sú dáta limitované (kazuistické série, menšie skupiny onkologických
pacientov).
V skupine 151 onkologických pacientov (95 pacientov so solídnym tumorom
a 56 s hematoonkologickým ochorením) bola analyzovaná bezpečnosť a imunitná odpoveď po podaní vakcíny konzorcia Pfizer/BioNTech. Vakcína bola
dobre tolerovaná a neboli zaznamenané toxické vedľajšie príhody. Po prvej
dávke bola sérokonverzia (IgG proti S-proteínu) pozorovaná len u 38 % pacientov so solídnym tumorom a 18 % pacientov, po druhej dávke stúpol počet pacientov s pozitívnymi protilátkami na 95 % a 60 % v daných skupinách.
Preto je potrebné u onkologických pacientov podanie druhej dávky vakcíny v najskoršom možnom termíne (t. j. 21 dní) pre dosiahnutie čo najlepšej ochrany.
V tejto skupine pacientov je nevyhnutný výrazne individuálny prístup
so zvažovaním prínosov aj rizík.
Ak je to možné, je vhodné očkovať pred začatím onkologickej liečby. Dostupné dáta však neodporúčajú špecifické intervaly a časovanie očkovania
vo vzťahu k onkologickej liečbe (s výnimkou niektorých liekových skupín)
(Tabuľka 1). Pacientov možno očkovať medzi cyklami chemoterapie či rádioterapie. Očkovanie je vhodné časovať niekoľko dní pred plánovaným
cyklom liečby, v období aspoň čiastočnej obnovy funkcie kostnej drene.
V prípade podávania protinádorovej liečby po očkovaní je vhodné odložiť liečbu cca 2 – 3 dni od podania vakcíny, kedy sa očakáva najvyšší výskyt
vedľajších príhod v súvislosti s očkovaním.
Pacienti s anamnézou onkologického ochorenia v štádiu remisie môžu
a majú byť očkovaní proti COVID-19, pokiaľ nie je všeobecná KI pre toto
očkovanie.
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Pacienti užívajúci inhibítory checkpointov (anti-PD1, anti-CTLA4) samostatne
alebo v kombinácii s antiangiogénnou či intratumorovou liečbou môžu dostať vakcínu proti COVID-19 v ktorejkoľvek fáze liečby. Podobne to platí aj pre
pacientov liečených inhibítormi tyrozínkináz (napr. erlotinib, imatinib) či monoklonálnymi protilátkami (napr. trastuzumab) (Tabuľka 1).
Aplikácia rádioterapie tiež nie je obmedzením pre očkovanie proti
COVID-19. V prípade celotelového ožiarenia je potrebné očkovanie odložiť s cieľom umožniť aspoň čiastočnú reštitúciu imunitných funkcií.
Pri anti-CD20 liečbe, kombináciách chemoterapeutík či imunoterapie (pacienti
zaradení v I. fáze klinického skúšania) je vhodné, aby pacienti dostali prvú
dávku vakcíny 3 mesiace pred začatím onkologickej liečby.
Ak bol pacient liečený anti-CD20 a anti-CD38 liečbou, prípadne podstúpil alogénnu transplantáciu kmeňových buniek, je vhodné dodržať interval 3 (podľa niektorých odporúčaní až 6) mesiacov od ukončenia liečby
(pozn.: existujú však aj odporúčania, že počas anti-CD20 liečby možno očkovať, keďže sa predpokladá zachovanie celulárnej odpovede).
Pacienti zahrnutí v klinických štúdiách s imunoterapiou nádorového ochorenia majú dostať vakcínu proti COVID-19, ak daná štúdia pripúšťa aplikáciu
neživých vakcín.
Vhodné je očkovať aspoň po čiastočnej obnove funkcie kostnej drene
s absolútnym počtom neutrofilov > 1.109/l. Pacienti s chronickou neutropéniou môžu byť očkovaní bez odkladu.
Očkovanie je indikované aj pre onkologických pacientov s prekonanou
infekciou COVID-19, vzhľadom na rýchlejšie slabnutie postinfekčnej imunity v tejto skupine pacientov.
Zdravotnícky personál starajúci sa o onkologických pacientov má byť očkovaný proti COVID-19 prioritne.
Ak nie je možné očkovať onkologického pacienta, je potrebné zabezpečiť nepriamu ochranu – zvoliť stratégiu zámotku (cocoon stratégia) – čiže očkovať
blízke osoby.
Potrebné sú ďalšie údaje o účinnosti a bezpečnosti vakcín v skupine onkologických pacientov s alebo bez terapie.
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Tabuľka 1. Načasovanie očkovania vo vzťahu k jednotlivým formám liečby
nádorových ochorení.
Terapia, liek, skupina liekov

Načasovanie očkovania

Cytotoxická chemoterapia*

Neočkovať v rovnaký deň liečby

Monoterapia monoklonálnou
protilátkou¶ alebo protinádorová
imunoterapia*

Bez špecifického načasovania, očkovať
pri dostupnosti vakcíny

Monoklonálne protilátky spolu
s cytotoxickou chemoterapiou*

Neočkovať v rovnaký deň liečby

Inhibítory tyrozínkináz (TKIs)*

Bez špecifického načasovania, očkovať
pri dostupnosti vakcíny

Inhibítory proteazómu
(napr. bortezomib)*

Neočkovať v rovnaký deň liečby

PARP inhibítory (napr. olaparib)*

Bez špecifického načasovania, očkovať
pri dostupnosti vakcíny

Inhibítory CDK4/6 (napr. abemaciklib)*

Bez špecifického načasovania, očkovať
pri dostupnosti vakcíny

Hormonálna (napr. anti-androgény,
anti-estrogény) a iná podporná liečba*

Bez špecifického načasovania, očkovať
pri dostupnosti vakcíny

Inhibítory checkpointov (napr. anti-PD1)

Bez špecifického načasovania, očkovať
pri dostupnosti vakcíny

Intravezikálna instilácia (BCG, mitomycín, Bez špecifického načasovania, očkovať
pri dostupnosti vakcíny
gemcitabín, epirubicín a pod.)*
Chemo-rádioterapia
(ak je to možné, je vhodné očkovať pred
začatím liečby, minimálne podať 1. dávku
vakcíny ≥ 2 týždne pred začatím liečby)*Δ

Intravenózna liečba (napr. karboplatina,
cisplatina a pod.) – neočkovať v deň liečby
Kontinuálna liečba (napr. kapecitabín,
temazolamid a pod.) – bez špecifického
načasovania liečby

Alogénna transplantácia krvotvorných
kmeňových buniek

Očkovať 3 mesiace (prípadne až 6
mesiacov) od liečby

pri trombocytopénii sa za bezpečnú hodnotu pre i.m. očkovanie považuje počet Trc ≥ 20
– 30.109/l, po očkovaní je potrebná 5-minútová kompresia miesta aplikácie vakcíny, následne kontrola miesta pre prípadný hematóm, upozorniť pacienta na potrebu kontroly miesta vpichu vakcíny
¶
pri anti-CD20, anti-CD38 liečbe, prípadne liečbe anti-CD19 CAR T bunkami (či inými formami bunkovej terapie nádorov) je potrebný interval minimálne 3 mesiace (podľa niektorých
odporúčaní až 6 mesiacov) od ukončenia liečby.
Δ
vhodné počkať do obnovenia absolútneho počtu neutrofilov ≥ 1,0.109/l.
*
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Obmedzenia a kontraindikácie:
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Pre pacientov s nádorovými ochoreniami platia univerzálne KI ako pre iných
pacientov.
Pacienti v terminálnom štádiu onkologického ochorenia, s ťažkou pancytopéniou, s akútnymi infekčnými závažnými komplikáciami majú
očkovanie kontraindikované.
U pacientov s ťažkou trombocytopéniou je očkovanie proti COVID-19
kontraindikované vzhľadom na výlučnú intramuskulárnu aplikáciu očkovacích látok. Hodnota trombocytov ≥ 20 – 30.109/l sa považuje za bezpečnú pre i.m. podanie vakcíny, potrebná je 5-minútová kompresia (prípadne
chladný obklad pred a po očkovaní) a následná kontrola miesta podania vakcíny na konci observácie.
V prípade anamnézy závažných alergických reakcií na niektoré formy
onkologickej liečby je potrebné skontrolovať, či dané lieky neobsahujú rovnaké zložky ako vakcíny proti COVID-19 (napr. polyetylénglykol, polysorbát).
Pri potvrdení anafylaxie na zložky vakcín proti COVID-19 je podanie danej vakcíny kontraindikované a je nutné voliť vakcínu bez danej zložky.
Samotná onkologická liečba nie je vo všeobecnosti kontraindikáciou
pre očkovanie, hoci za istých okolností isté obmedzenia môžu existovať.
Očkovanie proti COVID-19 nemá byť odkladané z dôvodu realizácie niektorých zobrazovacích vyšetrení u onkologických pacientov. Ak je to možné,
zobrazovacie vyšetrenie je vhodné zrealizovať pred očkovaním. V prípade
PET/CT vyšetrenia s 18-fluorodeoxyglukózou je vhodné dodržať odstup niekoľkých týždňov pre riziko falošne pozitívnych výsledkov na základe zvýšenej metabolickej aktivity napr. v mieste aplikácie vakcíny či regionálnych lymfatických uzlinách. Podobne sa odporúča odstup 4 – 6 týždňov
po očkovaní pri mamografickom vyšetrení, prípadne zrealizovať vyšetrenie pred očkovaním.
Pacienti s lymfedémom ako následkom liečby nádorového ochorenia môžu
byť očkovaní proti COVID-19. Očkuje sa do druhej ruky nepostihnutej lymfedémom (obe dávky), v prípade bilaterálneho lymfedému oboch horných končatín sa odporúča podanie vakcíny do stehna. V prípade postihnutia všetkých
4 končatín sa očkuje do najmenej postihnutej končatiny. V prípade exenterácie axily sa tiež odporúča podať obe dávky do kontralaterálnej strany.

138 I Vademékum očkovania proti COVID-19

• Onkologickí pacienti majú jedno z najvyšších
rizík komplikovaného priebehu COVID-19. Preto
je očkovanie vysoko odporúčané pre túto skupinu
pacientov, hoci stupeň dosiahnutej ochrany je nižší
v porovnaní so zdravými osobami.
• Ak je to možné, vhodné je očkovať pred začatím
onkologickej liečby. Akokoľvek, očkovanie je možné
aj počas liečby bez špecifických intervalov vo vzťahu
k aplikácii onkologickej liečby.
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12.12 Očkovanie proti COVID-19 a infekčné
choroby
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Infekčné choroby spôsobujú rôzne mikroorganizmy (vírusy, baktérie, huby,
prvoky, parazity), pričom ich klinický obraz, priebeh a prognóza bývajú variabilné.
Klasické infekčné ochorenie má základné štádiá: inkubačný čas, prodromálne štádium, symptomatické štádium, obdobie rekonvalescencie.
Trvanie a charakter jednotlivých štádií infekčného ochorenia sa líšia v závislosti od patogénu, rizikových faktorov, účinnej antimikrobiálnej liečby, ale tiež
imunitného stavu človeka. Niektoré infekčné ochorenia prebiehajú iba akútne, niektoré ochorenia môžu prejsť do chronického štádia, prípadne sa môžu prejavovať relapsom alebo recidívou. Aj samotné infekčné ochorenie
COVID-19 má svoje špecifiká a vedomosti o ňom stále pribúdajú.
Pretrvávanie imunity po prekonaní infekčného ochorenia závisí predovšetkým od charakteru a vlastností vyvolávateľa, od toho, ktoré jeho zložky alebo
produkty sú zodpovedné za patogenitu a invazivitu, a aj od toho, akým spôsobom sa aktivujú imunologické mechanizmy človeka pri kontakte s týmto mikroorganizmom alebo jeho produktom. Imunitná odpoveď na mikroorganizmy významne závisí aj od veku pacienta a od jeho individuálneho klinického
stavu, najmä funkčnosti jeho imunitného systému v čase ochorenia.
Voči mnohým infekčným ochoreniam je v súčasnosti dostupná primárna prevencia, ktorou je očkovanie.
Pri niektorých infekčných ochoreniach sa používa aj postexpozičná profylaxia
v zmysle pasívnej alebo aktívnej imunizácie.
Aj napriek tomu, že posledný rok dominuje v rámci infektológie problém
pandémie spôsobenej novým koronavírusom SARS-CoV-2, v populácii
sa naďalej vyskytujú aj iné infekčné ochorenia. Rovnako sú v populácii aj pacienti
s rôznymi chronickými infekčnými ochoreniami, ktorých môže ochorenie
COVID-19 sekundárne ohrozovať.
Napríklad pacienti s chronickou vírusovou hepatitídou starší ako 65 rokov
alebo ktorí majú pridružené aj iné komorbidity, ako chronické ochorenie
pľúc, obezitu, DM, ochorenia srdca alebo obličiek, môžu byť vo vyššom riziku
závažného ochorenia COVID-19.
Štúdie ukázali, že u pacientov s ochorením COVID-19 liečených tocilizumabom a kortikosteroidmi došlo k reaktivácii vírusu hepatitídy B (VHB).
Retrospektívna štúdia z Číny potvrdila, že pacienti s chronickou hepatitídou
B mali ťažší priebeh ochorenia COVID-19 (46,7 % vs 24,1 %) a vyššiu letalitu
(13,3 % vs 2,8 %) v porovnaní s VHB-negatívnymi pacientmi.
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U pacientov s chronickou VHB bolo zistené aj dlhšie vylučovanie vírusu
SARS-CoV-2 v porovnaní s VHB-negatívnymi pacientmi (priemerný rozdiel
10,6 dní; 95 % CI, 6,2 – 15,1 dní).
Prítomnosť chronického infekčného ochorenia môže byť významným rizikovým faktorom v prípade získania ochorenia COVID-19, jednak z pohľadu alterácie imunitného systému dlhodobým infekčným procesom, ale aj z dôvodu
prípadnej špecifickej liečby zasahujúcej do imunitného systému, najmä v prípade pridružených autoimunitných procesov.
U niektorých rizikových pacientov s chronickými ochoreniami, najmä pokiaľ
užívajú imunomodulačnú liečbu môže dôjsť k rozvoju niektorých latentných
infekčných ochorení. Napríklad z Izraela boli hlásené ojedinelé prípady reaktivácie varicella-zoster vírusu (VZV) a vznik herpes zoster u 6 pacientov s autoimunitnými reumatologickými ochoreniami do 6 týždňov po aplikácii mRNA
vakcíny. Vo väčšine prípadov bol priebeh ochorenia mierny a pacienti pokračovali v očkovaní 2. dávkou mRNA vakcíny bez prítomnosti klinických ťažkostí.
Treba poznamenať, že reaktivácia VZV je u rizikových pacientov (najmä v prípade autoimunitných ochorení a pri imunomodulačnej liečbe) častejšia než
v bežnej populácii aj bez ohľadu na očkovanie. Naďalej sú však potrebné ďalšie štúdie na sledovanie a vyhodnocovanie bezpečnosti očkovania v rôznych
rizikových kategóriách.

Všeobecné odporúčania pre očkovanie proti
COVID-19 u pacientov s inými infekciami
•

•

•

•

•

Mierne povrchové alebo slizničné infekcie (respiračné, črevné, kožné) bez prítomnosti zvýšenej telesnej teploty, alterácie celkového klinického stavu a zvýšených hodnôt zápalových parametrov nie sú všeobecne dôvodom na odklad
akéhokoľvek očkovania vrátane očkovania proti COVID-19.
Po prekonaní akútnych infekčných ochorení spravidla očkujeme až po rekon
valescencii, ktorá trvá rôzne dlho v závislosti od závažnosti ochorenia a celkového klinického stavu pacienta. Samotné obdobie rekonvalescencie
nie je všeobecne považované za kontraindikáciu očkovania.
Rozhodnutie o očkovaní proti COVID-19 u pacienta s infekčným ochorením
závisí od rizika získania infekcie SARS-CoV-2 a závažného priebehu ochorenia
COVID-19.
Ak takéto riziko nehrozí, je vhodné posunúť termín očkovania v závislosti
od charakteru a závažnosti prekonaného akútneho infekčného ochorenia.
Po prekonaní miernych infekčných ochorení môže ísť o 1 – 2 týždne, pri vážnejších stavoch aj o niekoľko týždňov.
Opatrnosť pri závažných infekčných ochoreniach je dôležitá, aby sa dal odlí
šiť eventuálny relaps, recidíva alebo iná včasná alebo neskorá komplikácia
infekčného ochorenia od prípadnej vedľajšej príhody po očkovaní.
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Vakcíny proti COVID-19, ktoré sa u nás používajú, neobsahujú živé oslabené
koronavírusy, preto tieto vakcíny nemôžu spôsobiť klasické infekčné ochorenie.
Vo vakcínach s adenovírusovým nosičom sú prítomné rekombinantné nereplikujúce sa adenovírusy (Ad5 alebo Ad26), ktoré nemôžu vyvolať adenovírusovú infekciu. Na druhej strane ich prítomnosť vo vektorových vakcínach môže
stimulovať imunitnú odpoveď alebo interferovať s už prítomnými protilátkami po predchádzajúcej prirodzenej adenovírusovej infekcii.
Chronické infekčné ochorenia pečene (vírusová hepatitída B, C, D) nie sú rizi
kovým faktorom pre vyšší výskyt vedľajších príhod po očkovaní. Dlhodobá
liečba (vrátane imunosupresívnych liekov) by nemala byť dôvodom na odmietanie očkovania, aj napriek tomu, že môže byť z toho dôvodu prítomná nižšia
imunogenita vakcíny a slabšia účinnosť očkovania.
Pacienti s chronickou vírusovou hepatitídou B alebo C majú byť očkovaní
proti COVID-19 bez prerušenia svojej chronickej antiinfekčnej liečby.
Vo všeobecnosti sú vakcíny menej efektívne u pacientov s chronickými ochoreniami pečene a po transplantácii pečene. Konkrétne dáta týkajúce sa špeciálne vakcín proti COVID-19 však chýbajú.
Osoby s HIV môžu byť očkované vakcínami proti COVID-19, bez ohľadu
na počet CD4+ lymfocytov alebo vírusovú nálož, pretože potenciálny úžitok
očkovania prevažuje nad potenciálnymi rizikami vedľajších príhod.
Pacienti s HIV boli zahrnutí v klinických skúšaniach dvoch mRNA vakcín;
do toho času neboli publikované všetky dáta ohľadne účinnosti a bezpečnosti
v tejto skupine pacientov. Pacienti s HIV, ktorí užívajú antiretrovírusovú liečbu
(ART) všeobecne dobre odpovedajú na všetky licencované vakcíny.

Obmedzenia a kontraindikácie:
•

•

•

Odporúčaný interval medzi vakcínami proti COVID-19 a inými vakcínami
bol 14 dní, kvôli odlíšeniu prípadných vedľajších príhod a nedostatku údajov pri koadministrácii rôznych vakcín. V súčasnosti na základe odporúčania ACIP (Poradný výbor pre imunizáciu v USA) nie je potrebný žiaden
interval medzi podaním vakcín proti COVID-19 a inými vakcínami (živými aj neživými).
U nás dostupné a používané vakcíny proti COVID-19 sú neživé, preto v prípade akútnej potreby postexpozičnej profylaxie v manažmente infekčného
ochorenia je možné podať iné vakcíny bez omeškania, tzn. bez dodržania odstupu (napr. podanie vakcín alebo aj špecifických imunoglobulínov proti tetanu, besnote, hepatitíde A, B a podobne).
Antimikrobiálna liečba (profylaktická alebo terapeutická) v prípade stabilizovaných infekčných ochorení nie je rovnako kontraindikáciou na podanie vakcíny proti COVID-19, najmä v prípade vysokého rizika nákazy alebo závažného priebehu ochorenia.
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•

•

V mnohých prípadoch nie sú intervaly očkovania po prekonaní infekčných
ochorení presne určené, nutné je postupovať prísne individuálne (zvážiť riziko a prínos očkovania konkrétnou vakcínou).
Očkovanie proti COVID-19 by nemalo byť zbytočne odkladané alebo kontra
indikované u pacientov s medikamentózne stabilizovanými chronickými
infekčnými ochoreniami.

• Mierne povrchové alebo slizničné infekcie bez prítomnosti horúčky
či alterácie celkového stavu nie sú dôvodom na odklad očkovania.
• Antimikrobiálna liečba (profylaktická alebo terapeutická) v prípade
stabilizovaných infekčných ochorení nie je kontraindikáciou
pre očkovanie proti COVID-19.
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13 Očkovanie proti COVID-19
v špecifických skupinách osôb
13.1 Tehotné a dojčiace ženy a očkovanie
proti COVID-19
Základné fakty:
•

•

•

•

•

•

Tehotenstvo patrí medzí významné rizikové faktory pre komplikovaný
priebeh ochorenia COVID-19 – tehotné ženy majú vyššie riziko hospitalizácie (5 – 6 % všetkých žien infikovaných vírusom SARS-CoV-2), umelej pľúcnej ventilácie aj letality spojenej s ochorením COVID-19.
Ochorenie COVID-19 je u tehotných žien spojené so širokým spektrom
komplikácií gravidity – predčasný pôrod, fetálna malperfúzia, predčasná
ruptúra plodových obalov a i.
Komplikácie gravidity sú častejšie u SARS-CoV-2 pozitívnych symptomatických pacientiek v porovnaní s pacientkami s asymptomatickým priebehom
infekcie.
Dôvodom môžu byť jednak komplexné zmeny v imunitnom systéme súvi
siace s graviditou, ako aj dysregulácia citlivo koordinovanej zápalovej
odpovede počas jednotlivých trimestrov.
Samotná gravidita vedie k hyperkoagulačnému stavu, čo môže byť ešte potenciované infekciou SARS-CoV-2. Táto kombinácia ešte výraznejšie zvyšuje
riziko trombembolických príhod.
Doposiaľ neexistujú presvedčivé dôkazy o prenose vírusu SARS-CoV-2
cez materské mlieko. Publikované dáta pre vertikálny transplacentárny
prenos sú kontroverzné, hoci definitívne nie je tento prenos vylúčený.

Protilátková odpoveď na infekcie
a očkovanie počas gravidity
•

•

Okolo 10. – 12. týždňa gravidity začína aktívny transport maternálnych IgG
cez placentu (sprostredkovaný špeciálnym neonatálnym receptorom FcRn),
pričom k akcelerácii prechodu dochádza najmä počas posledných 4 týždňov
gravidity.
Tento fenomén sa využíva pri zabezpečení pasívnej ochrany novorodenca
a dieťaťa v prvých týždňoch a mesiacoch pred rôznymi ochoreniami na základe prekonania niektorých infekčných ochorení pred tehotenstvom alebo
očkovania tehotnej matky – napr. proti pertussis, chrípke, tetanu. Je preto
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•

•

•

•

logické, že podobný pozitívny efekt by mohlo mať aj očkovanie proti
COVID-19.
Hoci je tvorba protilátok počas gravidity vo všeobecnosti zachovaná,
kvalita protilátkovej odpovede proti vírusu SARS-CoV-2 je počas gravidity odlišná v zmysle zníženej tvorby neutralizujúcich protilátok. Naopak,
očkovanie proti vybraným patogénom vrátane vírusu SARS-CoV-2 vedie
k dostatočnej tvorbe vysokých koncentrácií ochranných neutralizujúcich protilátok, ktoré následne po prechode cez placentu zabezpečia prechodnú ochranu dieťaťa v prvých 4 – 6 mesiacoch po narodení.
Novorodenec má prítomné protilátky proti vírusu SARS-COV-2, ak bola matka
infikovaná viac ako 14 dní pred pôrodom (pri infekcii v treťom trimestri
je všeobecne nižší prenos protilátok v porovnaní s vytvorenými protilátkami
pri očkovaní).
Špecifické IgA a IgG proti vírusu SARS-CoV-2 boli detegované aj v materskom mlieku, čo môže prispieť k ďalšej čiastočnej ochrane dojčeného dieťaťa.
Očkovanie preto predstavuje bezpečnejší a efektívnejší spôsob získania
ochranných neutralizujúcich protilátok ako prekonanie prirodzenej infekcie – pre matku aj dieťa.

Očkovanie počas gravidity a dojčenia –
základné všeobecné pravidlá:
•

•

•
•

•

Gravidita predstavuje veľmi špecifické obdobie vo vzťahu k infekciám a ich
prevencii očkovaním. Odporúčania pre očkovanie tehotných žien sa zakladajú jednak na EBM, ale najmä na predpokladoch mechanizmu účinku a bezpečnosti daných vakcín, výsledkoch animálnych pozorovaní a takisto na základe výsledkov kazuistických sérií či dát z registrov.
Vo všeobecnosti je potrebné konštatovať, že v tejto špeciálnej situácii
je absencia rozsiahlych štúdii, ale štúdie s niektorými mRNA vakcínami
(Pfizer/BioNTech) už v súčasnosti prebiehajú. Na druhej strane, v súvislosti
s očkovaním proti pertussis a chrípke máme k dispozícii pomerne veľký objem dát a štúdií realizovaných u tehotných žien, podobne pribúdajú dôkazy
o účinnosti a bezpečnosti očkovania proti COVID-19.
Základný postulát: očkovanie neživými vakcínami je u tehotných žien
podobne účinné a bezpečné ako u bežnej a zdravej populácie.
V prípade plánovania gravidity je vhodné myslieť dopredu a zabezpečiť očkovanie ešte pred koncepciou. V klinickej praxi však existujú situácie, kedy
je potrebné očkovať aj počas gravidity, prípadne dojčenia.
V prípade inaktivovaných vakcín (baktériových aj vírusových) neexistujú dôkazy negatívneho vplyvu na plod. Podobne neboli zaznamenané negatívne varovné signály vo vzťahu k fertilite očkovaných žien.
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•

•

•

Vakcíny počas gravidity rozdeľujeme a klasifikujeme na 4 skupiny:
• Odporúčané vakcíny: týmito vakcínami by mali byť očkované všetky
tehotné ženy. Príklad: očkovanie proti chrípke a pertussis.
• Vakcíny, ktoré nie sú kontraindikované: očkovanie týmito vakcínami
je možné, predovšetkým v určitých situáciách a pri vysokom riziku danej
infekcie. Príklad: očkovanie proti hepatitíde B, tetanu. Do tejto kategórie
patrí aj očkovanie proti COVID-19.
• Vakcíny relatívne kontraindikované: očkovanie týmito vakcínami môže byť realizované, ak prínos očkovania vysoko prevyšuje riziko vedľajších
príhod. Príklad: očkovanie proti hepatitíde A, očkovanie proti žltej zimnici
v rámci očkovania pri ceste do endemickej oblasti a ohrozenia života tehotnej ženy závažným priebehom ochorenia alebo postexpozičné očkovanie proti besnote.
• Vakcíny prísne kontraindikované: očkovanie týmito vakcínami sa nesmie realizovať za žiadnych okolností. Príklad: očkovanie proti varicele
a morbilám-mumpsu-rubeole – čiže očkovanie živými atenuovanými vakcínami.
Z hľadiska odporúčaných očkovaní (mimo očkovania proti COVID-19)
je pre všetky tehotné ženy odporúčané:
• Očkovanie proti chrípke: tehotné ženy majú vysoké riziko komplikácií
chrípky aj komplikácií gravidity v prípade infekcie. Očkovanie proti chrípke
je bezpečné a účinné u tehotných a je odporúčané pre všetky tehotné
ženy. Očkuje sa v ktoromkoľvek štádiu gravidity v priebehu chrípkovej sezóny. Očkovanie zabezpečí ochranu matky a následne aj dieťaťa na 4 – 6
mesiacov.
• Očkovanie proti pertussis: prekonanie pertussis alebo očkovanie acelulárnymi pertussickými vakcínami nezabezpečuje celoživotnú imunitnú
ochranu, ktorá trvá iba približne 7 – 10 rokov. Preto je potrebné pravidelné
preočkovanie proti pertussis, ktoré je realizované spolu s očkovaním proti
tetanu a diftérii (dTap kombinovaná vakcína). Pertussis môže viesť ku komplikáciám gravidity, ale predovšetkým ohrozuje novorodenca a dojča,
u ktorého môže mať infekcia závažný priebeh so širokým spektrom respiračných aj extrarespiračných komplikácií. Očkovanie sa odporúča v III. trimestri gravidity (optimálne medzi 28. – 36. gestačným týždňom) kombinovanou vakcínou dTap a bez ohľadu na anamnézu predchádzajúceho
očkovania.
Počas dojčenia nie je principiálne kontraindikované žiadne očkovanie,
a to ani živými atenuovanými vakcínami. K prenosu niektorých vakcinálnych
vírusov (napr. ružienky) môže dôjsť aj materským mliekom počas dojčenia,
ale u dojčených detí sa nezistili žiadne klinické známky ochorenia. Na základe súčasných odporúčaní nie je dojčenie všeobecnou kontraindikáciou očkovania dojčiacej ženy.
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Odporúčania pre očkovanie proti COVID-19
u tehotných a dojčiacich žien:
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•

•

U tehotných žien postupujeme výrazne individualizovane.
Postupne pribúdajú údaje a skúsenosti s očkovaním proti COVID-19
aj v tejto špecifickej skupine. Zber dát sa realizuje jednak prostredníctvom
registrov (do dnešného dňa viac než 60 000 tehotných žien, ktoré boli zaočkované proti COVID-19), ako aj na základe prebiehajúcich klinických štúdií
s očkovaním tehotných žien (napr. štúdia s mRNA vakcínami proti COVID-19).
Napriek tomu, že v súčasnosti máme k dispozícii už viacero skúseností aj štúdií s použitím očkovacích látok proti COVID-19 u gravidných i dojčiacich žien,
žiadna z dosiaľ dostupných vakcín proti ochoreniu COVID-19 nemá vo svojom
SPC schválenú indikáciu pre gravidné a dojčiace ženy.
Pri zvažovaní očkovania tejto populácie je potrebné hodnotiť možné prínosy,
ktoré majú prevažovať nad akýmikoľvek možnými rizikami pre matku a plod.
Animálne experimenty nepriniesli žiadne varovné signály vo vzťahu
k prognóze gravidity, poškodeniu plodu alebo negatívnemu vplyvu na fertilitu. Tieto dáta sú dostupné pre vakcíny konzorcia Pfizer/BioNTech, Moderna,
AstraZeneca a Johnson & Johnson.
Všetky používané vakcíny proti COVID-19 sú neživé, vo všeobecnosti neživé
vakcíny nepatria medzi kontraindikované vakcíny počas gravidity.
Mnohé odborné spoločnosti a medzinárodné inštitúcie (WHO, CDC,
ACOG, FIGO a iné) odporúčajú očkovanie proti COVID-19 aj u tehotných
a dojčiacich žien s vyhodnotením prínosu vo vzťahu k riziku vedľajších
príhod. Pri rozhodovaní treba brať do úvahy viaceré faktory a aspekty:
• riziko expozície (napr. charakter práce, rizikový partner a pod.),
• pridružené komorbidity (napr. diabetes, hypertenzia, obezita a pod.),
• vek (najmä nad 35 rokov),
• užívanie rizikovej medikácie (napr. systémová kortikoterapia),
• priebeh samotnej gravidity (očkovanie najmä pri fyziologickej gravidite).
Očkovanie proti COVID-19 podľa aktuálne dostupných údajov teda neprebieha
paušálne u všetkých tehotných žien.
Imunitná odpoveď na očkovanie proti COVID-19 je porovnateľná s netehotnými ženami.
V porovnaní s prirodzenou infekciou COVID-19 (spojenou s mnohými komplikáciami u tehotných) očkovanie zabezpečuje výraznejšiu a konštantnejšiu imunitnú odpoveď. Vytvorené protilátky tak následne poskytnú aj pasívnu ochranu dieťaťu, a to cez placentu (IgG) či materské mlieko (IgG aj IgA).
Očkovanie proti COVID-19 má byť odporúčané aj pre rizikové ženy počas
dojčenia. Po podaní vakcíny nie je potrebné a ani indikované prerušovanie dojčenia, a to ani na krátky a prechodný čas. Štúdie ukázali, že v prípade
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•

mRNA vakcín dochádza k zanedbateľnému minimálnemu vylučovaniu vakcinálnej mRNA do materského mlieka.
Infekcia COVID-19 je spájaná s horším priebehom najmä v neskoršom období tehotnosti (III. trimester). Odporúča sa podať prvú dávku po ukončenom
12. týždni tehotnosti a ukončiť očkovanie pred III. trimestrom (resp. 28. týždňom tehotnosti).

Desatoro očkovania proti COVID-19 počas
gravidity:
1.

Pri zvažovaní očkovania tehotnej ženy je potrebné hodnotiť možné prínosy,
ktoré majú prevažovať nad akýmikoľvek možnými rizikami pre matku a plod.
2. Pokiaľ nie je indikácia schválená oficiálnymi liekovými inštitúciami, vakcinácia tehotných žien sa môže realizovať na žiadosť tehotnej ženy, najmä v prípade vysokého rizika nákazy. V prípade zaočkovania, je vždy potrebné hlásiť takúto situáciu v súlade s platnou legislatívou Štátnemu ústavu kontroly
liečiv alebo držiteľovi registrácie lieku. Uvedený postup nebude potrebný
až po oficiálnom schválení odporúčania pre očkovanie tejto kategórie vakcínami proti Covid-19.
3. Tehotné ženy, ktoré majú po očkovaní horúčku, by mali byť poučené, aby užívali vhodné antipyretiká (napr. paracetamol).
4. Žiadna z vakcín nie je preferovaná, ale mal by sa rešpektovať vek tehotnej
ženy a vekové obmedzenia týkajúce sa konkrétnej vakcíny.
5. U tehotných žien by iné neživé vakcíny (vrátane dTap a chrípkovej vakcíny)
mali byť odložené o 14 dní po podaní vakcíny proti COVID-19 kvôli prípadným očakávaným vedľajším príhodám.
6. Anti-D-imunoglobulín sa môže podávať súčasne s vakcínou proti COVID-19,
pretože neovplyvňuje imunitnú odpoveď na vakcínu.
7. V prípade plánovania gravidity sa očkovanie odporúča najmä u žien z profesionálnych alebo zdravotných rizikových skupín.
8. Po podaní oboch dávok vakcíny nie je potrebné odkladať tehotenstvo.
Nie je potrebné dodržiavať špecifický interval medzi očkovaním a počatím.
9. Ak žena otehotnie po prvej dávke vakcíny, odporúča sa podať aj druhú dávku danej vakcíny (resp. dokončiť danú vakcinačnú schému), a to buď v štandardnom odporúčanom intervale, alebo po ukončenom 12. týždni tehotnosti (ukončená embryogenéza) alebo ju podať po pôrode.
10. Tehotenské testy pred podaním vakcín sa neodporúčajú.
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Kontraindikácie a obmedzenia:
•

•

Pre túto špecifickú skupinu platia univerzálne kontraindikácie pre očkovanie proti COVID-19.
Ak očkovanie tehotnej ženy nie je možné, je vhodné zabezpečiť nepriamu
ochranu očkovaním blízkych osôb.

• Pre tehotné ženy je vysoko odporúčané očkovanie proti chrípke
a preočkovanie proti pertussis.
• Mnohé odborné spoločnosti a medzinárodné inštitúcie odporúčajú
očkovanie proti COVID-19 aj u tehotných a dojčiacich žien s vyhodnotením
prínosu vo vzťahu k riziku vedľajších príhod.
• V období očkovania proti COVID-19 (ale aj iných ochoreniam)
nie je indikované prerušenie dojčenia.
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13.2 Deti, adolescenti a očkovanie proti
COVID-19
Základné fakty a špecifiká:
•

•

•
•

•

•

Deti predstavujú najmenej rizikovú časť populácie z pohľadu komplikovaného priebehu ochorenia COVID-19. Len zriedkavo je u detí potrebná hospitalizácia, hoci ojedinele môže mať aj v detskom veku ochorenie komplikovaný priebeh.
Približne 90 – 95 % detí (podľa niektorých prác až 97 %) má asymptomatický, prípadne oligosymptomatický priebeh ochorenia COVID-19. Aj napriek tomu je však jednoznačné, že deti môžu predstavovať zdroj infekcie
pre iných členov spoločnosti, hoci prvotné úvahy o deťoch ako „superšíriteľoch“ sa nepotvrdili.
Najnižšia letalita v súvislosti s ochorením COVID-19 je práve vo všetkých
vekových skupinách detí.
V súčasnosti sú viaceré teórie, ktoré sa snažia vysvetliť tieto rozdiely medzi
deťmi a dospelými a uvádzajú sa najčastejšie nasledujúce faktory:
• iné zloženie a funkčná responzitivita imunitného systému,
• nízky výskyt komorbidít a rizikovej farmakoterapie,
• skrížená reaktivita a ochrana na základe častého výskytu iných koronavírusových infekcií v detskom veku,
• konkurencia s inými vírusmi v epiteli dýchacích ciest,
• nižšia expresia receptora ACE2 v dýchacích cestách (všeobecne je najnižšia u detí do 10. roku života),
• iný charakter a regulácia zápalovej odpovede (nižšia tvorba niektorých
prozápalových cytokínov, iné mechanizmy trénovanej imunity – ktorá chýba u novorodencov, potom sa zvyšuje a zefektívňuje, následne je u dospelých naopak hyperreaktívna),
• heterológny vplyv vakcín v rámci národného imunizačného programu,
• fyziologická lymfocytóza a vyšší počet NK buniek v detskom veku,
• niektoré iné aspekty (napr. vyššia tvorba melatonínu s protizápalovými
účinkami u detí, fyziologické zmeny v hemokoagulačnom systéme – napr.
nižšie koncentrácie koagulačných faktorov, univerzálna suplementácia
vitamínu D v detskej populácii a i.).
V prípade detí s rôznymi chronickými ochoreniami (napr. diabetes, obezita, chronické pľúcne ochorenia, chronické neurologické ochorenia, nekorigované vývojové chyby srdca a pod.) sa riziko pre COVID-19 a jeho komplikovaný priebeh zvyšuje.
Ďalšou rizikovou skupinou sú deti v prvom roku života (obzvlášť novorodenci). Zatiaľ čo u malých detí dominujú príznaky ako horúčka, dyspnoe,
kašeľ (postihnutie horných aj dolných dýchacích ciest) a gastrointestinálne
Vademékum očkovania proti COVID-19 I 153

•

•

príznaky (hnačka, vracanie, bolesti brucha), u starších detí sú to najmä príznaky horných dýchacích ciest.
V detskom veku sa s odstupom niekoľkých týždňov od prekonania ochorenia COVID-19 (nezriedka s asymptomatickým priebehom) môže objaviť závažný stav označovaný ako MIS-C – mutisystémový zápalový syndróm u detí
(niekedy je používaný aj názov PIMS-TS – pediatrický zápalový multisystémový syndróm asociovaný so SARS-CoV-2 infekciou), ktorý má podobný klinický
obraz ako Kawasakiho choroba. Podobný stav existuje aj u dospelých (MIS-A).
Z epidemiologického hľadiska je potrebný dôkaz anamnézy prekonanej infekcie SARS-CoV-2 (napr. pozitívne špecifické protilátky proti SARS-CoV-2),
prípadne potvrdený blízky kontakt so SARS-CoV-2-pozitívnou osobou.
MIS-C je charakterizovaný:
• perzistujúcou horúčkou (febris remittens ≥ 3 dni),
• postihnutím srdca a ciev (akútna myokarditída a vaskulitída koronárnych
ciev, hypotenzia, šokový stav),
• gastrointestinálnou symptomatológiou (bolesti brucha, vracanie, hnačka),
• postihnutím kože a slizníc (bilaterálna non-purulentná konjunktivitída,
pleomorfný exantém na trupe, palmo-plantárny erytém, malinový jazyk,
presiaknutie podkožia),
• krčnou prípadne mezenteriálnou lymfadenitídou,
• významnou eleváciou zápalových markerov (CRP, IL-6, neutrofília),
• inými laboratórnymi abnormalitami (lymfopénia, trombocytopénia, hyperferitinémia),
• neurologickými príznakmi (bolesť hlavy, dráždivosť a nepokoj, meningizmus, porucha vedomia), prípadne renálnym postihnutím.

Odporúčania pre očkovanie proti COVID-19
u detí a adolescentov:
•

•

V súčasnosti je u nás na základe platných SPC vakcín proti COVID-19 možné
očkovať iba osoby staršie ako 18 rokov, s výnimkou mRNA vakcíny konzorcia Pfizer/BioNtech, ktorá bola pôvodne určená už pre osoby vo veku
od 16 rokov. Aktuálne je už schválené (FDA, EMA) použitie vakcíny konzorcia Pfizer/BioNTech aj pre vekovú kategóriu 12- až 15-ročných. Postupne sa predpokladá rozšírenie odporúčania aj pre nižšie vekové kategórie
po ukončení prebiehajúcich klinických štúdií v prípade všetkých registrovaných a dostupných vakcín proti COVID-19.
Je však evidentné, že na dosiahnutie efektívnej kolektívnej ochrany bude
potrebné očkovať v ďalších fázach aj adolescentov a deti. Očkovanie
detí by malo zabezpečiť:
• priamu ochranu detí pred zriedkavým ťažkým priebehom ochorenia
COVID-19,
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•

•

•

•

•

•
•

• ochranu pred vznikom MIS-C,
• nepriamu ochranu rodičov, starých rodičov, rizikových blízkych osôb a ďalších neočkovaných, prípadne imunokompromitovaných členov spoločnosti.
Viaceré farmaceutické spoločnosti začali štúdie s očkovaním aj u detí, pričom
prvé dáta (mRNA vakcína konzorcia Pfizer/BioNtech u detí vo veku 12 – 15
rokov, celkovo 2 260 adolescentov) ukázali vysokú, až 100 % účinnosť, dobrú
toleranciu a nízky výskyt vedľajších príhod bez objavenia sa nezvyčajných
komplikácií. Zároveň bola zaznamenaná robustná protilátková odpoveď,
ktorá bola dokonca vyššia v porovnaní s vekovou skupinou 16- až 25-ročných
osôb. Aj spoločnosť Moderna testovala vakcínu v skupine 12- až 17-ročných
adolescentov s podobnými výsledkami (96 % účinnosť). Aktuálne prebieha
štúdia s obomi vakcínami vo vekovej kategórii od 6 mesiacov do 11 rokov,
pričom sú skúmané rôzne dávky pre konkrétne vekové kategórie. Spoločnosti
Johnson & Johnson, AstraZeneca (štúdia s vekom 6 – 17 rokov) a iné
spoločnosti už začali alebo plánujú štúdie v detskom veku.
Je žiaduce, aby vakcíny zabezpečili aj ochranu pred asymptomatickým priebehom ochorenia COVID-19, čím sa zníži riziko prenosu infekcie na dospelých členov spoločnosti.
Novorodencom a deťom v prvých mesiacoch možno poskytnúť pasívnu
dočasnú ochranu na základe očkovania tehotných žien (prípadne ak prekonali infekciu), pričom cez placentu prechádzajú vytvorené anti-spike
protilátky v triede IgG už od 10. – 12. týždňa, s akceleráciou 4 týždne pred
koncom gravidity. Táto ochrana by mala trvať do spotrebovania protilátok,
t. j do cca 4 – 6 mesiacov, ale neustále prebieha vyhodnocovanie účinnosti
tohto postupu. Inou možnosťou je prechod špecifických IgA do materského
mlieka, čo môže teoreticky zvýšiť ochranu slizníc dojčeného dieťaťa. Klinicky
významná prítomnosť imunoglobulínov v materskom mlieku je limitovaná na
niekoľko týždňov po pôrode. Dáta o efektivite tejto ochrany však zatiaľ chýbajú.
Základným faktorom bezpečnosti vakcín proti COVID-19 bude to, aby neviedli k stavu podobnému MIS-C, hoci už teraz sa ukazuje, že odpoveď po infekcii,
MIS-C a po očkovaní je v tomto ohľade rozdielna a odborníci nepredpokladajú riziko rozvoja MIS-C v súvislosti s očkovaním detí proti COVID-19.
Deti a adolescenti s anamnézou MIS-C môžu byť očkovaní proti COVID-19.
Odporúčaný je interval 90 dní od diagnózy MIS-C. To isté platí aj pre dospelých s MIS-A.
U detí sa predpokladá vyšší výskyt horúčky alebo lokálnych reakcií po očkovaní v porovnaní s dospelými a seniormi.
U mladých adolescentov (chlapcov vo veku nad 16 rokov) boli hlásené veľmi
zriedkavé prípady výskytu myokarditídy po podaní 2.dávok mRNA vakcín Pfizer/BioNTech. Súvislosť s podaním vakcín a výskytom tejto vedľajšej príhody sa skúma. Benefit očkovania však stále prevyšuje riziko zriedkavých vedľajších príhod.
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Kontraindikácie a obmedzenia:
•

•

•
•

•

Pre túto vekovú kategóriu budú platiť univerzálne kontraindikácie pre očkovanie proti COVID-19, keď bude schválené použitie týchto vakcín pre detský a adolescentný vek.
Po schválení použitia jednotlivých vakcín pre detský vek (s veľkou pravdepodobnosťou budú možno rozdiely medzi jednotlivými vakcínami z hľadiska
minimálnej vekovej hranice pre očkovanie) sa nepredpokladajú špecifické
obmedzenia v porovnaní s dospelými osobami.
U detí s chronickými ochoreniami budú platiť rovnaké obmedzenia
a odporúčania ako pre dospelých pacientov s danými chorobami.
V prípade aplikácie iných vakcín (napr. v rámci národného imunizačného
programu) je odporúčané dodržať interval 14 dní od podania vakcíny proti
COVID-19. Je to vzhľadom na skutočnosť, že nebola skúmaná imunogenita
a bezpečnosť koadministrácie vakcín proti COVID-19 s inými vakcínami v rámci
očkovacích programov.
ACIP (Poradný výbor pre imunizáciu v USA) vydal odporúčanie, že pri aplikácii
vakcín proti COVID-19 a aplikáciou iných vakcín (živých aj neživých) nie je potrebný žiaden interval. Uvedené odporúčanie je v kontexte dlhodobo platných všeobecných odporúčaní. Najmä pri neživých vakcínach nie je potrebné
dodržiavať žiadne intervaly, vakcíny sa môžu podať aj simultánne v jeden deň.

• Hoci má 90 – 95 % detí asymptomatický prípadne
oligosymptomatický priebeh COVID-19, deti môžu predstavovať
zdroj infekcie. Navyše bol u detí opísaný závažný zápalový stav
označený ako MIS-C po prekonaní COVID-19.
• Na dosiahnutie efektívnej kolektívnej ochrany bude potrebné
očkovať aj adolescentov a deti.

Literatúra:
1. Brodin P. Why is COVID-19 so mild in children. Acta Paediatr 2020;109:1082-1083.
2. Bunyavanich S. et al. Nasal gene expression of angiotensin-converting enzyme 2 in children and adults. JAMA
2020;323:2427-2429.
3. Consiglio CR. et al. The immunology of multisystem inflammatory syndrome in children with COVID-19. Cell
2020;183:968-981.
4. Cusenza F. et al. Silence of the lambs: The immunological and molecular mechanisms of COVID-19 in children in comparison with adults. Microorganisms 2021;9:330.
5. Dhochak N. et al. Pathophysiology of COVID-19: why children fare better than adults. Int J Pediatr 2020;87:537-546.
6. Ebina-Shibuya R. et al. Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) with COVID-19: insights from simultaneous familial Kawasaki diseases cases. Inf J Infect Dis 2020;97:371-373.

156 I Vademékum očkovania proti COVID-19

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Harwood R. et al. A national consensus management pathway for paediatric inflammatory multisystem syndrome
temporally associated with COVID-19 (PIMS-TS): results of a national Delphi process. Lancet Child Adolesc Health
2021;5:133-141.
Jiang L. et al. COVID-19 and multisystem inflammatory syndrome in children and adolescents. Lancet Infect Dis
2020;20:e276-e288.
Kabeerdoss J. et al. Severe COVID-19, multisystem inflammatory syndrome in children, and Kawasaki disease: immunological mechanisms, clinical manifestations and management. Rheumatol Int 2021 [in press].
Kamidani S. et al. COVID-19 vaccine development: a pediatric perspective. Curr Opin Pediatr 2021;33:144-151.
Klass P. et al. Vaccination children against Covid-19 – the lessons of measles. N Engl J Med 2021;384:589-591.
Leung C. The younger the milder clinical course of COVID-119: even in newborns? Pediatr Allergy Immunol 2021;32:358362.
Ludvigsson JF. Systematic review of COVID-19 in children shows milder cases and a better prognosis than adults. Acta Paediatr 2020;109:1088-1095.
Mahase E. Covid-19: Pfizer reports 100% vaccine efficacy in children aged 12 to 15. BMJ 2021 [in press].
Olekšák F., Jeseňák M. et al. Pediatrický zápalový multisystémový syndróm asociovaný s COVID-19. Alergie 2020;23:175179.
Oualha M. et al. Severe and fatal forms of COVID-19 in children. Arch Pédiatr 2020;27:235-238.
Rabinowicz S. et al. COVID-19 in the pediatric population – review and current evidence. Curr Infect Dis Rep 2020;22:29.
Velavan TP. et al. Herd immunity and vaccination of children for COVID-19. Int J Infect Dis 2020;98:14-15.
www.cdc.gov
www.ssaki.eu

Vademékum očkovania proti COVID-19 I 157

13.3 Seniori a očkovanie proti COVID-19
Základné fakty:
•

•

•
•

Z hľadiska veku predstavuje seniorský vek (≥ 65 rokov) najvýznamnejší rizikový faktor pre vznik ochorenia COVID-19 a jeho závažný a komplikovaný
priebeh vrátane vyššieho rizika úmrtia.
Príčin je viacero:
• dôsledok procesu imunosenescencie (okrem iného spojený aj s rizikom
sekundárnej bakteriálnej superinfekcie),
• prítomnosť chronického zápalu (tzv. age-related chronic inflammation) a
• pridružené komorbidity a užívanie rizikovej medikácie (napr. kortikoidy).
Nedostatočne promptná aktivácia adaptívnej imunity zvyšuje replikovateľnosť vírusu a indukuje výraznejší prozápalový stav.
Z hľadiska rizika hospitalizácie, potreby umelej pľúcnej ventilácie a rizika smrti v súvislosti s ochorením COVID-19 predstavujú ľudia v období sénia najzraniteľnejšiu a najrizikovejšiu skupinu, preto majú byť pri očkovaní proti
COVID-19 priorizovaní.

Odporúčania pre očkovanie proti COVID-19
u seniorov:
•

•
•

Dostupné vakcíny proti COVID-19 sú v skupine seniorov účinné aj bezpečné.
V porovnaní s mladšími vekovými skupinami môžu mať seniori nižšiu účinnosť očkovania proti COVID-19, ale tieto rozdiely neboli významné v prípade
väčšiny používaných schválených vakcín.
Na základe súčasných vedomostí nie sú pre túto vekovú kategóriu jasné
preferencie konkrétnej vakcíny (druh, značka, očkovacia schéma).
Viaceré štúdie s jednotlivými vakcínami postupne priniesli dáta o účinnosti aj pre kategóriu ľudí vo vyššom veku. Vakcína spoločnosti Moderna mala v štúdiách 25 % (cez 8 000 osôb) nad 65 rokov a vakcína konzorcia Pfizer/
BioNTech približne 22 % účastníkov nad 65 rokov. Obe vakcíny preukázali
porovnateľnú účinnosť proti COVID-19 s mladšími vekovými kategóriami.
V prípade vektorových vakcín bol počet starších účastníkov v štúdiách nižší (napr. vakcína spoločnosti AstraZeneca mala 6 % osôb nad 65 rokov),
ale aj tieto vakcíny preukázali vysokú účinnosť (napr. vakcína od spoločnosti
Johnson & Johnson 70,3 % účinnosť proti ťažkému/kritickému priebehu ochorenia COVID-19 u ľudí starších ako 60 rokov; vakcína Sputnik V 91,8 % účinnosť u starších ľudí).
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Dáta z klinickej praxe potvrdili vysokú účinnosť očkovania voči potrebe
hospitalizácií u starších ľudí:
• Škótsko: 85 % účinnosť voči potrebe hospitalizácií v súvislosti s ochorením COVID-19 po podaní 1. dávky ktorejkoľvek vakcíny proti COVID-19,
a to aj vo vekovej skupine nad 80 rokov).
• Anglicko: v skupine ľudí starších ako 70 rokov, ktorí dostali 1. dávku vakcíny proti COVID-19 (buď Pfizer, alebo AstraZeneca) bolo zaznamenané
o 60 – 70 % nižšie riziko symptomatickej infekcie v porovnaní s neočkovanými osobami. V prípade vzniku symptomatickej infekcie bolo riziko hospitalizácie nižšie o 40 %.
• Izrael: výrazné zníženie pomeru pacientov vyžadujúcich umelú pľúcnu
ventiláciu z 5,8 : 1 na 1,9 : 1 porovnaním skupiny osôb ≥ 70 rokov (84,3 %
zaočkovanosť 2 dávkami vakcíny od spoločnosti Pfizer) a osôb < 50 rokov
(len 9,9 % zaočkovanosť).
• Spojené štáty americké: 94 % účinnosť vakcín konzorcia Pfizer BioNTech
a spoločnosti Moderna voči hospitalizácii spojenej s ochorením COVID-19
v skupine nad 65 rokov pri podaní 2 dávok a 64 % pri neúplnej vakcinačnej schéme. Aj tieto dáta podporujú nevyhnutnosť očkovania v tejto vekovej skupine.
Štúdia s vakcínou Comirnaty® v skupine seniorov ukázala, že posun druhej
dávky 12 týždňov od prvej výrazne zvyšuje imunogenitu a protilátkovú odpoveď. Zatiaľ sa však odporúča používať rovnaké stanovené intervaly medzi dávkami vo všetkých vekových skupinách.
Vo všeobecnosti všetky používané a schválené vakcíny proti COVID-19 vykazujú vysokú účinnosť proti závažnému priebehu ochorenia v kategórii
seniorov.
Z hľadiska charakteru vedľajších príhod bola väčšina príhod po očkovaní
miernej až strednej intenzity, prechodného trvania a self-limiting. V porovnaní s mladšími vekovými kategóriami bol dokonca zaznamenaný nižší výskyt vedľajších príhod a lepšia tolerancia vakcín proti COVID-19.
Pri vyhodnocovaní hlásených prípadov úmrtí najmä seniorov v pokročilom
veku v postvakcinačnom období nebola dokázaná jednoznačná kauzálna
súvislosť medzi očkovaním proti COVID-19 a úmrtím. Úlohu hrali rôzne
chronické ochorenia a ich dekompenzácia. Navyše vo vysokej vekovej kategórii seniorov sú všeobecne častejšie očakávané úmrtia súvisiace najmä s vekom a pridruženými ochoreniami.
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Kontraindikácie a obmedzenia:
•

•

•

Pre túto vekovú kategóriu platia univerzálne kontraindikácie pre očkovanie proti COVID-19.
V prípade ľudí s pokročilým vekom (nad 80 rokov) je potrebný výrazne individuálny prístup s vyhodnotením prínosov očkovania v porovnaní s rizikom
prípadných vedľajších príhod, a to najmä u ťažko polymorbídnych pacientov
s nedostatočne kompenzovanými chronickými ochoreniami, u ktorých
by aj bežné vedľajšie príhody po očkovaní (napr. horúčka, myalgie) mohli predstavovať nadmernú záťaž pre organizmus. Aj v tejto vekovej kategórii je však
samotné ochorenie COVID-19 spojené s neporovnateľne častejšími a závažnejšími komplikáciami ako samotné očkovanie proti tomuto ochoreniu.
Ak očkovanie seniora nie je možné, je potrebné zabezpečiť ochranu očkovaním blízkych osôb, prípadne ošetrujúceho personálu v zariadeniach
sociálnej starostlivosti.

• Z hľadiska veku predstavuje seniorský vek najvýznamnejší
rizikový faktor pre vznik ochorenia COVID-19 a jeho závažný
priebeh.
• Dostupné vakcíny proti COVID-19 sú v skupine seniorov účinné
aj bezpečné.
• V prípade ľudí s pokročilým vekom (nad 80 rokov) je potrebný
výrazne individuálny prístup s vyhodnotením prínosov očkovania
v porovnaní s rizikom prípadných vedľajších príhod, a to najmä
u ťažko polymorbídnych pacientov.

Literatúra:
1. Bernal JL. et al. Early effectiveness of COVID-19 vaccination with BNT162b2 mRNA vaccine and ChAdOxI adenovirus
vector vaccine on symptomatic disease, hospitalization and mortality in older adults in England. medRxiv 2021 [Preprint].
2. Brenner H. Focusing COVID-19 vaccinations in elderly and high-risk people. Lancet Regional Health – Europe
2021;2:100044.
3. Chen Y. et al. Aging in COVID-19: vulnerability, immunity and intervention. Ageing Res Rev 2021;65:101205.
4. Rinott E. et al. Reduction in COVID-19 patients requiring mechanical ventilation following implementation of a National COVID-19 vaccination program – Israel, December 2020 – February 2021. MMWR 2021;70:1-4.
5. Soiza RL. et al. Efficacy and safety of COVID-19 vaccines in older people. Age Ageing 2020;50:279-283.
6. Teo SP. Review of COVID-19 vaccines and their evidence in older adults. Ann Geriatr Med Res 2021;25:4-9.
7. Tenforde MW. et al. Effectiveness of Pfizer-BioNTech and Moderna vaccines against COVID-19 among hospitalized
adults aged ≥65 years – United States, January-March 2021. MMWR 2021;70:1-7.
8. Torjesen I. COVID-19: first doses of vaccines in Scotland led to a substantial fall in hospital admissions. BMJ 2021;372.
9. Vasileiou E. et al. Effectiveness of first dose of Covid-19 vaccines against hospital admissions in Scotland: national prospective cohort study of 5.4 million people. 2021 [preprint].
10. www.cdc.gov

160 I Vademékum očkovania proti COVID-19

poznámky

poznámky

14 Vedľajšie príhody po očkovaní
proti COVID-19
14.1 Základné fakty a hodnotenie vedľajších
príhod
•

•

•

•

•

•

Vedľajšia (nežiaduca) príhoda je definovaná ako prítomnosť akéhokoľvek
subjektívneho alebo objektívneho symptómu alebo ochorenia vrátane abnormálnych laboratórnych nálezov, ktoré sa objavili v období po očkovaní.
Nežiaduca príhoda môže, ale nemusí príčinne súvisieť s podaním vakcíny,
pretože môžu byť prítomné aj iné spolupôsobiace faktory, ktoré sa môžu podieľať na jej vzniku.
Vedľajšie príhody po očkovaní sa rozdeľujú do dvoch základných skupín:
• skutočné príhody, ktoré príčinne súvisia s podaním konkrétnej vakcíny,
• sprievodné príhody, ktoré sa môžu vyskytnúť po očkovaní, ale priamo príčinne nesúvisia s podaním konkrétnej vakcíny.
Závažnou vedľajšou príhodou je akýkoľvek neočakávaný výskyt stavu,
ktorý vyžaduje hospitalizáciu alebo predĺženie už existujúcej hospitalizácie,
vedie k vzniku vážneho postihnutia, prípadne je život ohrozujúci a môže viesť
až k úmrtiu alebo spôsobí u dieťaťa očkovanej ženy vrodené anomálie alebo
iné poškodenie.
Frekvencia výskytu vedľajších príhod je hodnotená percentuálnym podielom výskytu u očkovaných osôb nasledovne:
• veľmi časté (> 10 %),
• časté (> 1 – 10 %),
• menej časté (> 0,1 – 1 %),
• zriedkavé (> 0,01 – 0,1 %),
• veľmi zriedkavé (< 0,01 %).
Podľa intenzity sa vedľajšie príhody delia do troch základných skupín
(stupňov):
1. skupina – ľahké, mierne príhody, ktoré sú očkovanou osobou plne tolerované (väčšina očakávaných celkových a lokálnych reakcií po očkovaní).
2. skupina – stredne závažné príhody, ktoré spôsobujú prechodné zdravotné
ťažkosti osoby ale neobmedzujú ju v bežných denných činnostiach.
3. skupina – závažné príhody, ktoré spôsobujú výrazné klinické ťažkosti,
prípadne vyžadujú dlhodobú liečbu alebo hospitalizáciu.
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Očakávané vedľajšie príhody a frekvencia ich výskytu sú uvádzané v súhrnoch charakteristických vlastností (SPC) vakcín. Ide o vedľajšie príhody po očkovaní, ktoré sa vyskytli u osôb po podaní vakcín počas klinických štúdií
a po uvedení vakcín do klinickej praxe.
Bezpečnosť vakcíny nemusí priamo úmerne súvisieť s počtom hlásení podozrení na nežiaduce účinky. Hodnotenie vedľajších príhod má svoje štandardné pravidlá a postupy.
Hodnotenie frekvencie výskytu a závažnosti vedľajších príhod závisí od celkového počtu zaočkovaných osôb, časového obdobia používania jednotlivých
vakcín, často aj od subjektivity odosielateľa hlásenia.
V prípade použitia podmienečne schválených vakcín proti COVID-19 sa vedľajšie príhody po očkovaní monitorujú prísnejšie, čo je nevyhnutnou súčasťou
podmienečnej registrácie. Liekové agentúry (EMA a FDA) môžu vydať stanovisko o doplnení vedľajších príhod do SPC vakcín po posúdení možnej asociácie vedľajšej príhody s podaním konkrétnej vakcíny, najmä v prípade výskytu závažných nežiaducich účinkov.
Každá vedľajšia príhoda po očkovaní (nielen) vakcínou proti COVID-19
má byť hlásená na špeciálnom formulári a odoslaná (poštou, elektronicky)
na Štátny ústav kontroly liečiv (www.sukl.sk) a Regionálny úrad verejného
zdravotníctva.
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14.2 Vakcíny proti COVID-19 a výskyt
vedľajších príhod
•

•

•

•

Po očkovaní vakcínami proti COVID-19 sa najčastejšie vyskytujú nezávažné
vedľajšie príhody (nežiaduce účinky):
• lokálne – bolestivosť, začervenanie, pruritus, opuch v mieste vpichu, zväčšenie lokálnych lymfatických uzlín, ktoré vznikajú s odstupom niekoľkých
hodín alebo dní a sú výsledkom neskorej hypersenzitívnej (bunkami mediovanej) reakcie, prípadne nešpecifickej aktivácie zápalového systému,
• celkové – zvýšená telesná teplota alebo horúčka, zimnica, bolesť hlavy,
kĺbov, svalov, pocit na odpadnutie, únava, nauzea, vracanie, hnačka.
U časti pacientov po aplikácii mRNA vakcín proti COVID-19 sa môže v mieste
podania alebo v jeho blízkosti objaviť oneskorená hypersenzitívna reakcia
označovaná aj ako „Covid-arm“ – tzv. covidové rameno. Ide o neskorú
hypersenzitívnu reakciu sprevádzanú erytémom, induráciou, pruritom,
zateplením a bolestivosťou. Typicky sa objavuje približne týždeň po podaní
vakcíny a trvá niekedy až 21 dní.
U niektorých anxióznych pacientov sa môže bezprostredne po očkovaní vyskytnúť vazovagálna synkopa, ktorá svojim klinickým obrazom môže pripomínať anafylaktickú reakciu. Klinické príznaky a rozdiely medzi týmito príhodami sú uvedené v Tabuľke 1.
Závažné vedľajšie príhody sa po podaní vakcín proti COVID-19 vyskytujú veľmi
zriedkavo:
• anafylaxia – hypersenzitívna reakcia, obvykle mediovaná protilátkami
triedy IgE, ktorá vzniká v priebehu niekoľkých minút po očkovaní – sprevádzaná klinickými príznakmi – exantém, urtikária, angioedém, respiračnými
príznakmi – rinokonjunktividída, bronchospazmus, kardiovaskulárnymi príznakmi – vertigo, pokles krvného tlaku a šok.
• vakcínou indukovaná imúnna trombocytopénia s trombózou (VITT) –
zriedkavá porucha koagulácie, ktorá sa vyskytuje cca 5 – 28 dní po aplikácii
vektorových vakcín proti COVID-19. Klinický stav je charakterizovaný výskytom trombotických príhod v nezvyčajných lokalitách – predilekčne v oblasti mozgových, portálnych, splanchnických a hepatálnych vén, pľúcnou
embóliou alebo artériovou trombózou. V dôsledku konzumpcie trombocytov je prítomná trombocytopénia (mierna, nezriedka aj závažná). U časti
pacientov dochádza k diseminovanej intravaskulárnej koagulácii. Patofyziológia zatiaľ nebola jednoznačne objasnená, ale stav pripomína heparínom indukovanú trombocytopéniu (HIT). Kľúčovým aspektom bude
pravdepodobne vytvorenie protilátok proti doštičkovému faktoru 4 (PF4),
ktoré vedú k aktivácii trombocytov, rozvoju trombóz a následne ku konzumpcii trombocytov. Na druhej strane výskyt anti-PF4 protilátok je bežný,
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napr. až u 25 – 50 % pacientov po kardiochirurgickej operácii sú tieto protilátky detegované, ale bez výskytu HIT. Z toho dôvodu sa diskutuje aj o pôsobení iných spúšťačov patologického stavu (napr. obsah EDTA vo vakcínach,
reziduálne humánne proteíny pochádzajúce z bunkovej línie používanej
pri výrobe vakcín, interakcia polyaniónového povrchu adenovírusového
vektora s trombocytmi, prítomnosť voľnej DNA vo vektorových vakcínach,
aditívny vplyv estrogénov). Diagnostický a liečebný algoritmus manažuje hematológ podľa klinického stavu a laboratórnych nálezov. Je veľmi
dôležité včas rozpoznať príznaky, stanoviť diagnózu a začať liečbu. Včasné
klinické príznaky môžu byť nešpecifické ako po očkovaní – únava, bolesť
hlavy, zimnica, horúčka, nauzea, bolesti v epigastriu. Medzi varovné príznaky patrí: perzistujúca intenzívna bolesť hlavy, dýchavičnosť alebo bolesť na hrudníku, intenzívna bolesť brucha alebo opuchy a bolesti dolných
končatín. Základom diagnostiky sú laboratórne vyšetrenia (trombocytopénia, zmeny v koagulograme – elevácia D-diméru, znížené hodnoty fibrinogénu, ev. detekcia protilátok proti PF4), zobrazovacie metódy – CT angiografické vyšetrenie s nálezom trombóz (mozgových venóznych splavov
prípadne splanchnických vén) alebo pľúcnej embólie. Liečba sa začína čím
skôr, podávajú sa vysoké dávky intravenóznych imunoglobulínov (1 g/kg
hmotnosti na 2 dni), non-heparínové antikoagulanciá (Xa inhibítory –
apixaban, rivaroxaban, priame inhibítory trombínu – argatroban, bivalirudín). Nepodávajú sa žiadne formy heparínu, warfarín, kyselina acetylsalicylová. Zakázané je podávanie trombocytového koncentrátu.
Príčinná súvislosť s podaním vektorových vakcín je pravdepodobná,
ale frekvencia výskytu tejto príhody je veľmi zriedkavá. Výskyt je odhadovaný na 1 prípad/125 000 – 1 000 000 dávok (podľa rôznych autorov).
V súčasnosti sa okrem skúmania patogenetických mechanizmov vzniku
VITT vyhodnocujú aj možné rizikové faktory – napr. ženské pohlavie, vek
pod 50 rokov, genetické faktory. Nepredpokladá sa, že by táto vedľajšia príhoda bola častejšia u osôb s vrodenými trombofilnými chorobami, u pacientov s pozitívnou anamnézou trombóz ani v súvislosti s užívaním hormonálnej antikoncepcie alebo antikoagulačnej liečby.
• Guillainov-Barrého syndróm (GBS), myokarditída, paréza n. facialis
a iné závažné vedľajšie príhody, ktoré sú sporadicky hlásené po očkovaní
vakcínami proti COVID-19, sú predmetom prísneho sledovania a monitorovania príslušnými agentúrami pre lieky a farmaceutickými spoločnosťami. Ich výskyt vo všeobecnosti neprevyšuje očakávaný výskyt v neočkovanej populácii.
Pri hodnotení vedľajších príhod po očkovaní vakcínami proti COVID-19 je potrebné brať do úvahy fakt, že ide o celoplošné očkovanie seniorov prioritne vo vyšších vekových kategóriách, ktorí majú rôzne pridružené chronické
ochorenia. Riziko zhoršenia ich klinického stavu alebo úmrtia nemusí príčinne
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súvisieť s podaním vakcíny ani s prípadnými vedľajšími príhodami po očkovaní.
Prínosy očkovania proti COVID-19 v súčasnosti prevyšujú prípadné riziká súvisiace s výskytom veľmi zriedkavých závažných vedľajších príhod. Monitoring bezpečnosti očkovania proti COVID-19 je dôležitým faktorom pri určovaní stratégie očkovania.

Tabuľka 1. Klinická manifestácia anafylaktickej reakcie a vazovagálnej reakcie
ANAFYLAXIA

VAZOVAGÁLNA REAKCIA

do 15 – 30 minút po očkovaní

do 15 minút po očkovaní

pocit blížiacej sa smrti

pocit chladu, tepla

90 % – pruritus, urtikária, erytém,
angioedém

potenie, bledosť, pocit tepla v tvári

hypotenzia, tachykardia

variabilné, hypotenzia, bradykardia

nauzea, vomitus

nauzea, vomitus

dyspnoe, wheezing, stridor

variabilné, tachypnoe
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14.3 Odporúčania pre očkovanie proti
COVID-19 u pacientov s vedľajšími príhodami
•

•

•

•

•

•

•

•

•

U atopikov a alergikov nie je vo všeobecnosti očkovanie proti COVID-19
kontraindikované, nie je prítomné ani vyššie riziko alergických vedľajších príhod po očkovaní. U niektorých pacientov môže dôjsť individuálne ku krátkodobému zhoršeniu klinických ťažkostí. Po aplikácii vakcíny sa odporúča štandardná observácia 15 minút ako u bežnej populácie.
Pacientov s alergickými ochoreniami (napríklad priedušková astma alebo
ekzém) očkujeme v stabilnom štádiu ochorenia, v prípade exacerbácie
je vhodné očkovanie posunúť o 2 týždne.
Pri revakcinácii u pacienta s anamnézou kožných reakcií po predchádzajúcej dávke vakcíny je vhodná premedikácia nesedatívnym antihistaminikom a jeho krátkodobé podanie v postvakcinačnom období (cca 3 – 5 dní).
Zvýšená opatrnosť sa vyžaduje u pacientov s anamnézou alergických reakcií
po podaní parenterálnych liekov či iných vakcín v minulosti. Pacienta je možné očkovať, vhodné je predĺžiť observáciu na 30 minút.
U pacienta s anamnézou alergickej reakcie na polyetylénglykol, polysorbát, trometamol alebo liek s ich obsahom je pred vakcináciou indikované
vyšetrenie klinickým imunoalergológom s cieľom posúdiť mieru rizika.
U pacientov s akútnymi IgE-mediovanými reakciami po podaní konkrétnej
vakcíny je v rámci diagnostického procesu možné doplniť kožné prick testy
(neriedená vakcína), v prípade negativity intradermálne testy (riedenie
1 : 100, v prípade negativity riedenie 1 : 10) a eventuálne podľa dostupnosti
vyšetrenie špecifických IgE (vakcína, prípadne jej zložky) alebo test aktivácie
bazofilov (zložky vakcíny alebo vakcína).
V súlade so SPC jednotlivých vakcín je kontraindikáciou na ich podanie precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek zložku uvedenú v zozname pomocných látok (do úvahy prichádza polyetylénglykol, polysorbát alebo trometamol).
Pacientom, ktorí prekonali závažnú formu alergie (anafylaktickú reakciu) po podaní prvej dávky vakcíny proti COVID-19, sa druhá dávka konkrétnej očkovacej látky nesmie podať. Niektorí experti odporúčajú u týchto
osôb zvážiť podanie iného typu vakcíny ako druhej dávky. V prípade nových
vakcín dostupných pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 však nie sú skúsenosti s adaptovanými protokolmi ani dostupné dáta o bezpečnosti a účinnosti takéhoto prístupu. Z týchto dôvodov nie je zameniteľnosť vakcín odporúčaná ako štandardný postup pri revakcinácii u pacientov s anafylaktickou
reakciou po podaní prvej dávky vakcíny.
Pacienti, ktorí prekonali VITT po prvej dávke vektorovej vakcíny proti
COVID-19 nemajú dostať druhú dávku tejto vakcíny.
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U pacientov po prekonaní VITT v pravdepodobne príčinnej súvislosti s podaním vektorovej vakcíny je pokračovanie v očkovaní (druhé dávky) iným
druhom vakcín proti COVID-19 (mRNA vakcínami) zatiaľ v rovine off label
indikácie. Experti z EMA na základe dostupných údajov konštatovali nepravdepodobnú súvislosť medzi výskytom VITT po aplikácii mRNA vakcín, ale monitorovanie bezpečnosti vakcín a vedľajších príhod stále prebieha.
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14.4 Manažment pacientov s vedľajšími
príhodami po očkovaní
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

Manažment liečby anafylaktickej reakcie je uvedený v Tabuľke 2.
U pacienta so systémovou alergickou reakciou po aplikácii vakcíny proti
COVID-19 by mal byť do 120 minút (čo najskôr) od reakcie realizovaný odber
periférnej krvi na stanovenie sérovej tryptázy a následne odber druhej vzorky
cca 24 hodín od prvého odberu. Pre potvrdenie aktivácie mastocytov v rámci
danej reakcie je vhodné využiť formulku: 1,2 × bazálna hodnota (t. j. odber
za 24 hodín) + 2. Ak hodnota odobratá čo najskôr po reakcii je vyššia ako
vypočítané číslo, potvrdzuje to aktiváciu mastocytov.
Antihistaminiká nezabránia rozvoju anafylaxie a neodporúča sa ich
paušálne podávanie, keďže môžu prekryť varovné kožné príznaky anafylaktickej reakcie, ktoré by za normálnych okolností viedli k včasnej liečbe.
Premedikáciu nesedatívnym antihistaminikom (napr. levocetirizín, desloratadín a pod.) 1 – 2 hodiny pred očkovaním je možné odporučiť u pacientov s miernou alergickou reakciou (pruritus, urtikária, lokálny erytém/edém)
po očkovaní prvou dávkou vakcíny proti COVID-19 a pokračovať v krátkodobom užívaní antihistaminík v postvakcinačnom období.
Pri liečbe lokálnych vedľajších príhod, napr. tzv. covidového ramena, sa odporúča podanie antihistaminika, prípadne aj nesteroidového antiflogistika,
ak je pridružená výrazná bolestivosť. Táto reakcia nevyžaduje ďalšie vyšetrovanie (napr. kožné testy) a nie je ani KI pre podanie druhej dávky vakcíny, ktorá sa odporúča podať do kontralaterálnej končatiny.
Pokiaľ pacienti s alergickými ochoreniami užívajú pravidelne antihistaminiká,
nie je potrebné liečbu prerušiť.
Celkové kortikoidy (ani jednorázové dávky v deň očkovania) sa preventívne
neodporúčajú.
Každý pacient s anamnézou závažnej alergickej reakcie v súvislosti s očkovaním proti COVID-19 má byť vyšetrený klinickým imunoalergológom. Hypersenzitivita na komponenty vakcíny (a skrížene reagujúce analógy) by mala byť
potvrdená na základe príslušných testov.
U pacientov s vazovagálnou synkopou alebo hyperventiláciou po podaní
prvej dávky nie je podanie druhej dávky vakcíny kontraindikované. Odporúča sa vakcínu aplikovať v polohe v ľahu a následne aj observáciu pacienta realizovať v horizontálnej polohe.
Preventívne užívanie kyseliny acetylsalicylovej alebo iných antikoagulancií, antiagregancií nie je paušálne indikované pred podaním žiadnej
vakcíny proti COVID-19.
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Tabuľka 2. Manažment anafylaktickej reakcie
krok

opis fázy

1.

Akútny
manažment

2.

Privolanie
pomoci

3.

4.

5.

Adrenalín
intramuskulárne

Postup a liečba

112 – heslo: ANAFYLAXIA!
Adrenalínové pero
(autoinjektor):
• Deti < 30 kg: 150 μg
(Junior pero)
• Dospelí a deti 30 – 80
kg: 300 μg (1 pero)
• Dospelí 80 – 100 kg:
600 μg (2 perá)
• Dospelí > 100 kg:
900 μg (3 perá)

Adrenalín i.m. 1 : 1000: • Intravenózne
• Deti < 6 r.: 150 μg
podanie
(0,15 ml)
len pri monitoringu
• Deti 6 – 12 r.: 300 μg
• Opakovanie podania
(0,3 ml)
á 5 – 15 min
• Dospelí a deti > 12 r.:
ak sa stav nelepší!
500 μg (0,5 ml)
• Nepodaný adrenalín
je väčšou chybou
ako podaný liek
pri miernejších
príznakoch!

Ďalší
manažment
pacienta

• Zavedenie (optimálne) dvoch i.v. liniek
(+ odber vzorky na sérovú tryptázu)
• Bolus tekutín: 10 – 20 ml/kg → fyziologický
roztok, balansované roztoky
• Oxygenoterapia
• Monitoring vitálnych funkcií → tlak krvi,
saturácia 02, EKG

Ďalšia
farmakoterapia

• Dyspnoe, wheezing → salbutamol inhalačne
• Bronchospazmus, pretrvávanie príznakov
anafylaxie, anamnéza astmy, prevencia
bifázického priebehu reakcie → kortikoid
(napr. hydrokortizón, metyl-prednizón)
• Kožné príznaky → antihistaminikum
(bizulepín i.v./i.m., ostatné per os)
Hydrokortizón
• Deti < 6 m.: 25 mg
• Deti 6 m. – 6 r.: 50 mg
• Deti 6 – 12 r.: 100 mg
• Dospelí a deti > 12 r.:
200 mg

6.

Dovyšetrenie

poznámka

• Zhodnotenie vitálnych funkcií, ev. resuscitácia
• Elevácia dolných končatín (ak to umožňuje
dýchanie)
• Poloha v polosede pri dyspnoe

Bizulepín pomaly
i.v./i.m.:
• Deti < 6 r.: 0,5 – 1 mg
• Deti 6 – 14 r.: 1 – 2 mg
• Dospelí a adolescenti
> 15 r.: 2 mg
Metyl-prednizolón i.v.:
1 – 2 mg/kg/dávku

• Detailný záznam reakcie, jej priebehu,
príznakov a manažmentu
• Hlásenie nežiaducich účinkov
• Odoslanie pacienta ku klinickému
imunoalergológovi na dovyšetrovanie
a stanovenie ďalšieho postupu

• Prekonaná
anafylaxia
je univerzálnou
kontraindikáciou
pre očkovanie
danou vakcínou
v budúcnosti
• Pri potvrdení
etiológie danej
reakcie v súvislosti
s konkrétnou zložkou
– očkovanie inou
vakcínou bez danej
zložky
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•

•

Ak pacienti dlhodobo užívajú antikoagulačnú liečbu, sú pravidelne monitorovaní, INR je v terapeutickom rozmedzí, nie je potrebné liečbu prerušiť. Vakcíny sa môžu podať intramuskulárne.
Krátkodobé celkové očakávané príhody (zvýšená telesná teplota, horúčka,
zimnica, bolesti hlavy, svalov, kĺbov) spravidla spontánne ustúpia v priebehu niekoľkých hodín alebo dní. Odporúča sa telesné šetrenie, dostatočný príjem tekutín. V rámci medikácie je odporúčané užívať analgetiká, antipyretiká
(paracetamol, ibuprofen).

• V prípade vedľajších príhod po očkovaní rozlišujeme skutočné
príhody (príčinne súvisia s podaním konkrétnej vakcíny)
a sprievodné príhody (vyskytujú sa v postvakcinačnej perióde,
ale priamo nesúvisia s podaním danej vakcíny).
• Každá vedľajšia príhoda po očkovaní (nielen) vakcínou
proti COVID-19 má byť hlásená na Štátny ústav kontroly liečiv
a Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
• Absolútna väčšina vedľajších príhod po očkovaní proti COVID-19
je miernej až strednej intenzity a krátkeho trvania.
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15 Bioetika a vakcíny proti COVID-19
Základné fakty a informácie
•

•

•

•

•

•

Pri výrobe niektorých vakcín (vrátane vybraných vakcín proti COVID-19)
sa používajú bunkové línie pôvodne získané z umelo potratených ľudských
plodov. V týchto bunkových líniách sa rozmnožuje vektorový adenovírus,
ktorý je potom v čistej forme súčasťou vakcíny.
Aktuálne, v prípade niektorých vakcín proti COVID-19, ide o tieto 2 línie
ľudských diploidných buniek:
• línia HEK-293 – pripravená z obličkových buniek ľudského plodu potrateného v roku 1972, používa sa napr. pri výrobe vakcín Vaxzevria® (výrobca AstraZeneca) a Sputnik V® (výrobca Gamaleyov inštitút, Moskva)
(pozn.: presný pôvod tejto bunkovej línie nie je známy, nie je jasné, či pochádza zo spontánneho alebo z umelého potratu),
• línia PER.C6 – pripravená z retinálnych buniek ľudského plodu umelo
potrateného v roku 1985, používa sa napr. pri výrobe vakcíny COVID-19
Vaccine Janssen® (výrobca Janssen/Johnson & Johnson).
Na výrobu vakcín sa využívajú bunkové línie, nie tkanivá pochádzajúce
z potratených plodov. Vakcíny proti COVID-19 teda neobsahujú tkanivá,
bunky ani iné súčasti týchto plodov.
Bunkové línie slúžia na produkciu adenovírusových vektorov, ktoré po podaní človeku nie sú schopné samostatnej replikácie. Sú dôležité aj pri výrobe
budúcich podjednotkových vakcín proti COVID-19.
V prípade vakcín Comirnaty® (výrobca Pfizer/BioNTech) a COVID-19 Vaccine
Moderna® (výrobca Rovi Pharma Industrial Services, Madrid) bola bunková línia použitá len na konfirmačné testy (HEK-293), nie na výrobu vakcín.
Iné bunkové línie sa používajú nielen na prípravu niektorých vakcín, ale slúžia
aj na výrobu viacerých rekombinantných humánnych proteínov na liečbu závažných ochorení – napr. koagulačné faktory na liečbu hemofílie, biologiká na liečbu reumatických ochorení či inovatívne lieky na liečbu cystickej fibrózy.

Morálny problém použitia bunkových línií pôvodne
získaných z umelo potratených ľudských plodov
pri výrobe alebo testovaní vakcín a stanovisko
Katolíckej cirkvi
•

Z hľadiska morálneho učenia Katolíckej cirkvi ide o problém (v čase a priestore) vzdialenej materiálnej spolupráce so zlom (ktoré predstavuje umelý
potrat, pri ktorom sa získali tkanivá plodu použité na prípravu danej bunkovej línie). Morálne hodnotenie takejto spolupráce závisí aj od ďalších faktorov
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•

•
•

•

•

a okolností – najmä od významu dobra, ktoré sa má dosiahnuť (ochrana života/zdravia očkovaného pred závažným ochorením, zamedzenie šírenia
či zastavenie jeho pandémie), pri neexistencii inej alternatívy (vakcíny pripravenej bez využitia eticky problematických bunkových línií). Ďalšie rozlíšenie
umožňuje pojem morálne neprípustnej tzv. formálnej spolupráce so zlom,
keď sa spomínané zlo umelého potratu schvaľuje alebo podporuje.
Pápežská akadémia za život (Vatikán) vydala už v roku 2005 stanovisko,
potvrdené v roku 2017 aj v doktrinálnom dokumente Kongregácie pre náuku viery (Vatikán), že za uvedených podmienok, t. j. ochrana pred závažným ochorením alebo smrťou a neexistencia iných, morálne bezchybných alternatív, je aj použitie vakcín, na výrobu alebo testovanie ktorých
sa použili spomínané morálne problematické bunkové línie, pre veriaceho
kresťana – katolíka prijateľné. Podmienkou je úprimné a jednoznačne vyjadrené odmietnutie zla umelého potratu (teda vylúčenie tzv. formálnej spolupráce).
Toto stanovisko kongregácia osobitne potvrdila aj v prípade aktuálne
existujúcich vakcín proti COVID-19 (21. decembra 2020).
Kongregácia zároveň požaduje, aby sa venovalo potrebné medzinárodné úsilie a prostriedky na vývoj vakcín, ktoré budú vyrábané aj testované morálne
plne prijateľným spôsobom, čiže bez použitia bunkových línií pripravených
v súvislosti s umelým potratom.
Podporu očkovaniu voči koronavírusu vyjadril verejne a opakovane aj pápež
František, pričom je známe, že spolu s emeritným pápežom Benediktom XVI.
toto očkovanie aj absolvovali. Pápež František tiež zriadil osobitnú pápežskú komisiu (Komisia pre COVID-19), ktorá sa okrem morálnych aspektov venuje aj sociálnym a verejno-zdravotníckym aspektom pandémie i problému
očkovania.
Zásadné vyhlásenie s podobným obsahom vydala k problému (povinného) očkovania aj Konferencia biskupov Slovenska v roku 2013. Jednoznačnú
podporu očkovaniu na prevenciu ochorenia COVID-19 konferencia vyjadrila
aj osobitnými vyhláseniami v roku 2020 a 2021.

• Na výrobu niektorých vakcín proti COVID-19 sa využívajú
bunkové línie, nie tkanivá pochádzajúce z potratených plodov.
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16 Pár (filozofických) slov na záver…
•
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

Ochorenie COVID-19, ktoré (možno neočakávane) prerástlo do svetovej
pandémie, preverilo (ne)pripravenosť všetkých zdravotných systémov.
Pandémia nám všetkým jasne pripomenula nevyhnutnosť spolupráce,
a to nielen v rámci klinických odborov, ale aj potrebu užšej previazanosti
výskumu, laboratórnych metód, klinických a preventívnych disciplín.
Napriek intenzívnej snahe a širokému spektru protipandemických opatrení
však šírenie vírusu (prekvapivo) pokračovalo.
V priebehu pandémie sme boli svedkami „sínusoidného“ príchodu a odchodu
rôznych liečebných stratégií charakterizovaných nadšením a následnou
skepsou v prípade mnohých liekov.
Vyvrcholením snahy vyvinúť efektívne nástroje liečby bol príchod monoklonálnych protilátok proti SARS-CoV-2 a nádejný výskum v oblasti nových
antivirotík.
Nemenej dôležitým je prebiehajúci výskum zameraný na odhalenie
a dešifrovanie genetickej podmienenosti variabilného priebehu infekcie
SARS-CoV-2 a jej následkov.
Dosiahnutý pokrok v oblasti vakcinológie a imunológie infekčných chorôb
umožnil rýchly vývoj efektívnych nástrojov na zvládnutie pandémie – vakcín.
Vakcíny proti COVID-19 sú v mnohých aspektoch jedinečné, ich rýchly
vývoj by však nemal viesť k nedôvere voči nim ani k ich odmietaniu.
Špeciálne dizajnovanie jednotlivých fáz klinického skúšania vyplynulo z naliehavej potreby čo najskoršieho príchodu vakcín. Na druhej strane „optické“
skrátenie klinického skúšania bolo sprevádzané ešte prísnejším monitoringom a analýzou prípadných vedľajších príhod (čo naďalej pokračuje ako súčasť „podmienečnej“ registrácie vakcín).
Ich použitie u miliónov ľudí jasne potvrdilo nielen účinnosť, ale aj ich bezpečnosť, a to napriek zriedkavým závažným vedľajším príhodám.
Väčšina vedľajších príhod súvisiacich s vakcínami proti COVID-19 je miernej
až strednej intenzity, krátkeho trvania a plne reverzibilná. Hypotézy o možných neskorých komplikáciách po očkovaní sú zatiaľ v rovine teoretických akademických úvah, čo je síce tiež dôležité, ale treba si uvedomiť, že tieto hypotézy treba overovať, skúšať a opakovane potvrdiť, aby bol zachovaný koncept
medicíny založenej na dôkazoch (EBM).
Nie každá udalosť (negatívna či pozitívna), ktorá sa vyskytne v „post
vakcinačnom období“ musí aj príčinne súvisieť s vakcínou.
Moderná medicína a imunológia prináša jasné fakty a informácie, ktoré pochopenie vakcín umožňujú. Je však potrebné vedieť, kde informácie hľadať.
Dúfame, že aj toto vademékum bude praktickým návodom ako zabezpečiť
ochranu pred ochorením COVID-19 pre čo najväčší počet ľudí.
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•
•

Skúsenosti z posledného roka ukázali, že vakcíny by mohli byť účinným
nástrojom ako postupne ukončiť pandémiu a posledné mesiace to aj potvrdzujú.
Dynamika rozvoja poznatkov v tejto oblasti však znemožňuje priniesť
univerzálnu príručku s neobmedzenou (alebo aspoň dlhodobou) platnosťou. Už v čase vydania tejto príručky si uvedomujeme, že viaceré poznatky
sa dynamicky menia a už nemusia platiť v tej podobe, ako sú uvedené
na stránkach vademéka.

Múdry človek mlčí o veciach,
o ktorých nič nevie.
Sofokles
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Zoznam skratiek
ACE2
angiotenzín konvertujúci enzým 2 (receptor pre SARS-CoV-2)
ACIP	Poradný výbor pre imunizáciu
(Advisory Committee on Immunization Practices)
ADE
zosilnenie infekcie sprostredkované protilátkami
(Antibody-Dependent Enhancement)
Ag
antigén
AIT
alergénová imunoterapia
CARPA	pseudoalergická reakcia sprostredkovaná komplementom
(Complement Activation Related PseudoAllergy)
CD
diferenciačná molekula (Cluster of Differentiation)
CDC
Centrá pre kontrolu chorôb (Centers for Disease Control)
CKD
chronická choroba obličiek (Chronic kidney disease)
COVID-19
ochorenie vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2
(CoronaVirus Diseases 2019)
CRP
C-reaktívny proteín
CVST
trombóza centrálnych venóznych splavov
(Central venous sinus thrombosis)
DM
diabetes mellitus
DMT
imunomodulačná (chorobu-modifikujúca) liečba
(Disease-modifying treatment)
DNA
deoxyribonukleová kyselina
E
malý obalový proteín SARS-CoV-2 (envelope)
ECDC	Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb
(European Center for Disease Prevention and Control)
EMA
Európska lieková agentúra (European Medicines Agency)
FDA
Úrad pre potraviny a liečivá (Food and Drug Administration)
GBS
Guillainov-Barrého syndróm
HIT
heparínom indukovaná trombocytopénia
HIV
vírus ľudskej imunodeficiencie
CHOCHP
chronická obštrukčná choroba pľúc
IBD
idiopatické črevné zápalové ochorenia (Idiopathic bowel diseases)
IFN
interferón
Ig
imunoglobulín
IL
interleukín
INR
medzinárodný normalizovaný pomer (International normalised ratio)
IRD
zápalové reumatické ochorenia (Inflammatory rheumatic diseases)
ITP
imúnna trombocytopénia (imúnna trombocytopenická purpura)
JAK
Janusova kináza
KI
kontraindikácia
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KV
kardiovaskulárne
M
matricový proteín
MHC
hlavný histokompatibilný komplex (Major Histocompatibility Complex)
MIS-C	multisystémový zápalový syndróm u detí
(Multisystem Inflammatory Syndrome in Children)
MMR
vakcína proti osýpkam, mumpsu a rubeole
mRNA
mediátorová ribonukleová kyselina
N
nukleokapsidový proteín (nucleocapsid)
NK bunky prirodzené zabíjačské bunky (Natural Killer cells)
NLRP3
inflamazóm typ 3
PEG
polyetylénglykol
PF4
doštičkový faktor 4 (Platelet factor 4)
PID
primárne imunodeficiencie
RBD
doména viažuca sa na receptor (Receptor binding domain)
RT-PCR
polymerázová reťazová reakcia v reálnom čase
SARS-CoV-2 koronavírus typ 2 vyvolávajúci ťažký akútny respiračný syndróm
(Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2)
SPC
súhrnná charakteristika produktu
S-proteín
ostňový (spike) proteín, glykoproteín výbežkov
SVT
trombóza splanchnických brušných ciev (Splanchnic vein thrombosis)
SZO
Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization)
ŠUKL
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
TLR
receptory zo skupiny Toll (Toll-like receptors)
TNF
tumory nekrotizujúci faktor
VE
účinnosť vakcín (Vaccine Efficacy);
VHB
vírusová hepatitída B
VITT
vakcínou indukovaná imúnna trombocytopénia s trombózou
VOC
znepokojujúci variant (Variant of Concern)
vWCh
von Willebrandova choroba
VZV
varicella-zoster vírus
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prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA,
Dott.Ric., MHA, FAAAAI
* 1980
klinický imunológ a alergológ, pediater
Centrum pre očkovanie rizikových detí a dorastu, Univerzitná nemocnica Martin
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin
Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM, Martin
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, UNM, Martin
Štúdium všeobecného lekárstva ukončil v roku 2004 na Jesseniovej lekárskej
fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po skončení školy nastúpil ako sekundárny lekár na Kliniku detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine, kde pôsobí dodnes
(t. č. ako profesor pediatrie). Od roku 2005 pôsobil ako stážista a ašpirant pod vedením prof. Roberta Ronchettiho a prof. Marie Pie Villy na Univerzite La Sapienza
v Ríme v Taliansku, kde v roku 2010 obhájil doktorát v odbore pediatrických vied.
V roku 2007 obhájil doktorát v odbore pediatria pod vedením prof. Petra Bánovčina na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 2009 atestoval v odbore pediatria v Bratislave a úspešne ukončil štúdium v odbore Master of Business Administration v Prahe a v roku 2015 Master of Health Administration (Bratislava, Scranton).
Následne zatestoval v odbore klinická imunológia a alergológia v Prahe. V roku
2011 ukončil habilitačné konanie v odbore pediatria. V roku 2012 získal spôsobilosť v odbore dorastové lekárstvo. V roku 2014 atestoval v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia a v roku 2018 v odbore zdravotnícky manažment a financovanie. V roku 2018 úspešne ukončil vymenúvacie konanie v odbore pediatria
na Univerzite Komenského v Bratislave a následne v roku 2019 bol vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky za vysokoškolského profesora v odbore pediatria.
184 I Vademékum očkovania proti COVID-19

Od roku 2014 je garantom Ambulancie klinickej imunológie na Klinike pneumológie a ftizeológie JLF UK a UN Martin a od roku 2017 primárom Oddelenia klinickej imunológie a alergológie UN Martin. Od roku 2014 je garantom špecializačného štúdia v odbore klinická imunológia a alergológia (JLF UK Martin) a aktívne
sa podieľa na špecializačnom vzdelávaní v rôznych odboroch (pediatria, pneumológia a ftizeológia, pediatrická gastroenterológia a hepatológia a i.). Od roku
2020 je prezidentom Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie
SLS. V roku 2020 mu bol priznaný štatút Fellow of American Academy of Allergy,
Asthma & Immunology.
Je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých a odborných prác v domácich a zahraničných recenzovaných periodikách a zborníkoch, ako aj autorom
a spoluautorom viacerých domácich aj zahraničných monografií. Aktívne prednáša na domácich aj zahraničných odborných podujatiach. Je členom viacerých
domácich aj medzinárodných odborných spoločností. Je tiež členom redakčnej
rady viacerých časopisov: Allergy (časopis Európskej akadémie pre alergológiu
a klinickú imunológiu), Pediatria (Bratislava), Česko-slovenská pediatrie, Alergie,
Klinická imunológia a alergológia, Frontiers in Pediatrics a Advances in Dermatology and Allergology.
Medzi dominantné oblasti jeho vedeckého záujmu patrí problematika vrodených a získaných porúch imunity, modulovania imunitného systému, očkovania
rizikových skupín, autoinflamačných ochorení, hereditárneho angioedému a ťažkých alergických chorôb či mechanizmov imunitnej tolerancie.
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MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
* 1967
pediater, infektológ
Centrum pre očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní a kontraindikáciami
očkovania,
Detské infekčné oddelenie a Klinika detí a dorastu DFN a UPJŠ LF Košice
Štúdium všeobecného lekárstva ukončila v roku 1991 na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Po ukončení štúdia pracovala na detskom oddelení v NsP v Gelnici. V roku 1992 nastúpila na detské infekčné oddelenie Detskej
nemocnice v Košiciach, kde pôsobí dodnes. Úspešne absolvovala atestácie z odboru pediatria a infektológia. Viac ako 20 rokov sa venuje očkovaniu v Centre
pre očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní a kontraindikáciami očkovania.
Od roku 2011 pracuje ako odborný asistent na Klinike detí a dorastu DFN Košice
a UPJŠ LF v Košiciach. Vyše 12 rokov pôsobila vo funkcii riaditeľky Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach.
Je členkou Európskej spoločnosti pre detské infekčné choroby (ESPID), členkou
výboru Slovenskej spoločnosti infektológov, členkou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, členkou Pracovnej skupiny pre imunizáciu ÚVZ
SR, členkou pracovnej skupiny pre očkovanie pri Slovenskej pediatrickej spoločnosti, členkou autorského kolektívu edukačného projektu Sprievodca očkovaním
a členkou redakčnej rady časopisu Očkování a cestovní medicína.
V centre jej vedeckého a klinického záujmu je diagnostika, liečba a prevencia infekčných ochorení, predovšetkým však problematika očkovania v špeciálnych situáciách, so zameraním sa na špecifické postupy, indikácie, kontraindikácie a bezpečnosť očkovania.
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MUDr. Radovan Košturiak, PhD.
* 1972
klinický imunológ a alergológ
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Nitra
Štúdium všeobecného lekárstva ukončil v roku 1997 na Lekárskej fakulte
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po skončení školy pracoval ako sekundárny lekár v Špecializovanej nemocnici tuberkulózy a respiračných chorôb
Poprad-Kvetnica na oddeleniach tuberkulózy, nešpecifických pľúcnych chorôb
a na oddelení klinickej onkológie. V roku 2004 získal atestáciu v odbore klinická
imunológia a alergológia. Po likvidácii ústavu v roku 2008 pracoval na pľúcnom
oddelení a v ambulancii klinickej imunológie a alergológie vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Lučenci. Od roku 2010 vykonáva súkromnú prax v ambulancii
v Nitre, kde sa podieľa na praktickej časti postgraduálneho vzdelávania špecializačného štúdia v odbore klinická imunológia a alergológia (JLF UK Martin). Pod vedením prof. Petra Bánovčina a prof. Miloša Jeseňáka obhájil v roku 2017 doktorát
v odbore pediatria. Za člena Výboru Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej
imunológie bol zvolený v roku 2012. Okrem toho je členom Európskej akadémie
alergológie a klinickej imunológie a Európskej respirologickej spoločnosti. V roku 2017 sa stal predsedom občianskeho združenia Spoločnosť alergológie a klinickej imunológie, ktorej hlavným cieľom je podpora vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov aj laickej verejnosti v tomto odbore.
Je autorom viacerých vedeckých a odborných prác a spoluautorom niekoľkých
monografií. Aktívne prednáša najmä na domácich odborných podujatiach.
Medzi hlavné oblasti jeho vedeckého záujmu patrí problematika vplyvu vitamínu D na imunitný systém, imunomodulácia a špecifická alergénová imunoterapia. Analyzuje faktory asociované s alergickými chorobami a ich komplikáciami
v regióne Nitry. Počas práce v tatranskom ústave patril k propagátorom očkovania starších a chronicky chorých pacientov.
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