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ÚVOD:
Coronavírus 2 patrí do čeľade Corovńaviridae, rod Betacoronavirus, poddruh Sarbecovirus
Vakcína BNT 162b2 bola testovaná 6 mesiacov s priaznivým výsledkom účinnosti a dobrým bezpečnostným 
profilom .
BNT 162b1 vyvolávala silné inunitné reakcie, preto nebola použitá.
Vakcína indukuje vrodenú aj adaptívnu imunitnú odpoveď T aj B lymfocytov,
produkcia protilátok je namierená proti tzv.S(spike) transmembránovému glykoproteínu, ktorý má 2 
podjednotky S1 a S2
S1 sprostredkúva rozpoznanie a väzbu na hostiteľskú bunku a viaže sa na ACE2
S2 uľahčuje fúziu a prestup vírusu do bunky

CIEĽ:
Účinnosť očkovania definovaná ako : žiadne ochorenie Covid-19, potvrdené RT PCR, LAMP a rýchlym PCR 
testom po min.7 dňoch po aplikácii druhej dávky vakcíny
Monitorovanie nežiadúcich účinkov po 2 dávkach vakcíny BNT 162b2 a to po 3, 7 a 26 týždňoch od podania 
vakcíny
Určiť plazmatické hladiny IgG protilátok a odpoveď imunitných buniek u špecifickej populácie 
zdravotníckych pracovníkov.

Testovaná skupina: dospelí, 96 osôb, starších ako 18 rokov, vakcína podávaná i.m. do deltového svalu hornej 
časti ramena

Obdobie: od decembera 2000 do marca 2021 v súlade s Helsinskou deklaráciou WMA a smernicou pre 
správnu klinickú prax..



Analyzovaný súbor -demografia: zdravotné záznamy 94 respondentov. 71 žien a 23 mužov.

priemerný vek 40,17±12,29 rokov (23 – 62 rokov)

priemerná hmotnosť 87,87±11,36 kg (69 – 112 kg)

priemerná výška 1,82±0,066 m (1,71 – 1,95 m)

priemerný index telesnej hmotnosti ( hmotnosť v kilogramoch delená druhou mocninou výšky v

metroch, BMI) bola 26,35±2,73 kg/m2 (21,3 – 31,74 kg/m2).

4 (4,26 %) z respondentov mali podváhu (˂18,5 kg/m2),

48 (51,06 %) normálnu hmotnosť (18,5 – 24,9 kg/m2),

27 (28,72 %) nadváhu (25,0 – 29,9). kg/m2), 12 (12,77 %) obezitu (30,0 – 34,9 kg/m2) a 3 (3,19 %)

morbídnu obezitu (≥35,0 kg/m2).

21 (4 muži, 17 žien) boli nelekári a 73 (20 mužov, 53 žien) respondentov boli zdravotnícki pracovníci.

Z toho 33 respondentov boli lekári, 28 sestier, 4 farmaceuti, 6 medicínskych technikov a 2

fyzioterapeuti.



Male Female Total

Doctor
17 16 33

Nurse
0 28 28

Pharmacist
1 4 4

Medical technician
1 5 6

Others medical worker
0 0 0

Psychologist
0 0 0

Physiotherapist
1 1 2

Zloženie súboru testovaných osôb



METODIKA:
Stanovenie  IgG protilátok : kvalitatívne aj kvantitatívne rovnako aj stanovenie neutralizačných 
protilátok testom Atellica IM SARS.CoV-2 IgG = plno- automatizovaný 2-krokový uzavretý ELISA test 
využívajúci nepriamu chemiluminiscenciu.
Výsledky boli uvedené v indexových hodnotách. Pre nereaktívne vzorky bol index <1,0. Analytické meranie 
bolo v intervale 0,5-150,00

Stanovenie bunkovej imunity : testom QuantiFERON SARS-CoV-2
Test The QuantiFERON® SARS-CoV-2 Assay je založený na uvoľňovaní QIAGEN QuantiFERON® 
interferónu gama, celosvetovo uznávaná ako jednoducho použiteľný test T-buniek, ktorý využíva plnú krv 
Výhoda: nevyžaduje separáciu, počítanie ani premývanie lymfocytov na meranie aktivity T-buniek.

T-bunky poskytujú cenné informácie o reakcii nášho imunitného systému na COVID-19

Reakcia T-buniek na SARS-CoV-2 klesá oveľa pomalšie ako protilátková odpoveď a môže naznačovať aký 
závažný bude priebeh ochorenia vyvolaného SARS-CoV-2 u infikovaných pacientov a ako imúnni sú tí, ktorí 
sa zotavili a to v časovom intervale počas mnohých mesiacov – možno aj rokov – po tom, čo boli infikovaní.

VLASTNÝ TEST:
Súprava QuantiFERON SARS-CoV-2 pozostáva z troch skúmaviek s antigénom Ag1 a Ag2 na odber krvi 
(BCT) a rozšírená sada skúmaviek na odber krvi (QFN SARS-CoV-2 Extended Set BCT) pozostáva z jednej 
skúmavky s antigénom, SARS-CoV- 2 Ag3 skúmavka. Kontrolný pracovný postup BCT zahŕňa odber a 
spracovanie krvi na vytvorenie plazmy na detekciu IFN-γ. QFN Nil a mitogén BCT sú o negatívne a pozitívne 
kontroly



VLASTNÝ TEST:

Súprava QuantiFERON SARS-CoV-2 pozostáva z troch skúmaviek s antigénom Ag1 a Ag2 na odber krvi 
(BCT) a rozšírená sada skúmaviek na odber krvi (QFN SARS-CoV-2 Extended Set BCT) pozostáva z jednej 
skúmavky s antigénom, SARS-CoV- 2 Ag3 skúmavka.
Pracovný postup obsahuje odber a spracovanie krvi na vytvorenie plazmy na detekciu IFN-γ.
QFN Nil a mitogén predstavujú negatívne a pozitívne kontroly



T- bunková imunologická odpoveď vo vzťahu k IGRA

MHC class II
(HLA 2.triedy)

MHC class I
(HLA 1.tiedy)

 Prezentuje krátke peptidy s dĺžkou reťazca 
8–13 aminokyselín

 Je prítomný na povrchu ventuje šetkých  jadrových buniek

 Je rozpoznávaný pomocou  CD8+ T – buniek (cytotoxické)

 Prezentuje dlhšie peptidy s dĺžkou reťazca  viac ako 
18 aminokyselín

 Je prítomný na povrchu špecifických –APC  (antigén 
prezentujúcich buniek) napr. makrofágov , monocytov

 Je rozpoznávaný pomocou  CD4+ T – buniek (helpery)

Antigény aktivujú 
CD4+ bunky

QFN Gold Plus - princíp



BIOLOGICKÝ PRINCÍP DIAGNOSTIKY – nepriamy dôkaz infekcie

Bunky Efektorové
Eliminácia patogéna Bunky pamäťové+

Bunky Efektorové - prítomné aj pri perzistencii infekcie

Testy  sú založené na detekcii špecifických efektorových buniek  na vybrané antigény SARS-CoV-2
V priemere 157 dní po úplnom zaočkovaní 2.dávkou boli odpovede nasledovné:
na Ag1=aktivujúce CD4+ Ly =0.28±0.86 IU/ml
na Ag2=aktivujúce a prirodzené zabíjače CD4+ a CD8+ Ly = 0.33±1.02 IU/ml
na Ag3=aktivujúce T aj B lymfocyty CD4+ a CD16+ Ly = 0.66±1.67 IU/ml

51,06% respondentov malo negatívnu odpoveď imunitných buniek
6,38% respondentov malo hraničnú odpoveď imunitných buniek
42,55% respondentov malo pozitívnu odpoveď imunitných buniek

Rozdiel medzi pohlaviami nebol štatisticky významný



Priemerný čas od druhej vakcinácie do odberu QuantiFERON® SARS-CoV-2 bol 157,24 ± 101,33 dní (muži

195,39 ± 109,29 dní a ženy 144,89 ± 96,20 dní).

60 respondentov malo celkový Interferón-y (IFN-γ) >10 IU/ml.

Výsledky s nižšou hodnotou mali priemer 6,96±2,4 IU/ml.

Rozdiel medzi mužmi a ženami nebol signifikantný v žiadnom z týchto testov, t. j. p=0,4131, p=0,6799, p=0,8703 a

p=0,6461 s celkovým IFN-γ >10 IU/ml

Medzi skupinami BMI pre testy QuantiFERON Ag1 a QuantiFERON Ag3 však boli významné rozdiely:

48 (51,06 %) respondentov malo negatívnu, 6 (6,38 %) hraničnú a 40 (42,55 %) pozitívnu odpoveď

imunitných buniek.

Zodpovedajúce výsledky boli 34,78 %, 8,70 % a 56,52 % pre mužov; 56,34 %, 5,63 % a 38,03 % pre ženy. Rozdiel

medzi pohlaviami nebol významný (p=0,1500). Hraničné výsledky boli prítomné iba u jedincov s normálnou

hmotnosťou a nadváhou, ostatní mali buď pozitívnu alebo negatívnu odpoveď imunitných buniek.



Účinnosť očkovania:

Všetci očkovaní dvoma dávkami vakcíny BNT162b2. Priemerný čas medzi aplikáciou prvej a

druhej dávky vakcíny bol 27,03±2,55 dňa (18 – 35 dní).

Sledovanie trvalo 289,98±9,14 dní (rozsah 256 – 305 dní) bol Covid-19 diagnostikovaný u 2

jedincov (2,15 %) po druhej vakcinácii t.j.účinnosť očkovania 97,87 %

22 (23,40 %) respondentov malo Covid-19 pred prvým očkovaním, päť (5,3 %) pred druhým

očkovaním. Neodhalil sa žiadny významný rozdiel medzi pozitivitou Covid-19 pred a po prvom

očkovaní (p=0,0818), pred a po druhom očkovaní ( p=1,0000) a pred prvým a po druhom

očkovaní (p=0,4191) ani medzi pohlavím (p=0,3652, p=0,8210 a p=0,4150). Ak predpokladáme,

že pravdepodobnosť pozitivity Covid-19 je nižšia s nižším BMI, potom by pred prvým

očkovaním existovala štatisticky významná jednostranná p-hodnota medzi normálnou

hmotnosťou a morbídnou obezitou (p=0,0281); a medzi normálnou hmotnosťou a nadváhou

(p=0,0278) po druhom očkovaní





METODIKA A VÝSLEDKY:

Stanovenie  IgG protilátok : kvalitatívne aj kvantitatívne rovnako aj stanovenie neutralizačných 
protilátok testom Atellica IM SARS.CoV-2 IgG = plno- automatizovaný 2-krokový uzavretý ELISA test 
využívajúci nepriamu chemiluminiscenciu. Výsledky boli uvedené v indexových hodnotách. Pre nereaktívne 
vzorky bol index <1,0. Analytické meranie bolo v intervale 0,5-150,00

Stanovenie bunkovej imunity : testom QuantiFERON SARS-CoV-2
Test The QuantiFERON® SARS-CoV-2 Assay je založený na uvoľňovaní špecifického Interferónu-y
Technológia je celosvetovo uznávaná ako jednoducho použiteľný test T-buniek, ktorý využíva plnú krv 
Výhoda: nevyžaduje separáciu, počítanie ani premývanie lymfocytov na meranie aktivity T-buniek.

T-bunky poskytujú cenné informácie o reakcii nášho imunitného systému na COVID-19

Reakcia T-buniek na SARS-CoV-2 klesá oveľa pomalšie ako protilátková odpoveď a môže 
naznačovať aký závažný bude priebeh ochorenia vyvolaného SARS-CoV-2 u infikovaných pacientov

a ako imúnni sú tí, ktorí sa zotavili a to v časovom intervale počas mnohých mesiacov – možno aj rokov – po 
tom, čo boli infikovaní.



Rozdiely v produkcii IgG protilátok pri porovnaní s BMI indexom



Negative Border line Positive

Time from second vaccination to Quamtiferon 

collection

Underweight
75.00 0.00 25.00 184.25±120.42

Normal weight
45.83 10.42 43.75 142.00±93.99

Overweight
55.56 3.70 40.74 186.44±108.85

Obesity
50.00 0.00 50.00 161.67±110.78

Morbid obesity
66.67 0.00 33.33 84.67±3.79

Rozdiely v produkcii špecifického IFN-gamma pri porovnaní s BMI indexom v %



Underweight Normal weight Overweight Obesity Morbid obesity

QuantiFERON Ag1(CD4+)

Underweight 0.0378 0.1070 0.3158 0.3107

Normal weight 0.2963 0.5932 0.0145

Overweight 0.4275 0.0214

Obesity 0.2830

Morbid obesity

QuantiFERON Ag2 (CD4+ & 

CD8+)

Underweight 0.0648 0.0852 0.2101 0.7831

Normal weight 0.6542 0.4185 0.0538

Overweight 0.3459 0.0681

Obesity 0.2032

Morbid obesity

QuantiFERON Ag3

(CD4+ ,CD8+, CD16+)

Underweight 0.4684 0.5208 0.5778 0.3921

Normal weight 0.4374 0.3099 0.0368

Overweight 0.6640 0.0161

Obesity 0.1387

Morbid obesity

Štatistika p-hodnôt v rámci BMI skupín



IFN gamma 

overall creation 

>10

Underweight 0.0719* 0.0566* 0.1528* -

Normal weight 0.2877 0.5327 -

Overweight 0.8726 -

Obesity -

Morbid obesity

• This is the two-tailed significance probability could not be measured. P-value for equal variance is therefore assumed.



DISKUSIA A ZÁVER:

V tejto práci sme potvrdili vysokú účinnosť očkovania definovanú ako počet jedincov 
pozitívnych na Covid-19 na 7. deň alebo po ňom po druhej dávke BNT162b2 (97,87 %).
Okrem toho sme zaznamenali výrazne viac pozitívnych pacientov s Covid-19 pred prvou 
dávkou vakcíny v porovnaní s časom po úplnom očkovaní BNT162b2. 
Pokiaľ ide o pohlavie, neboli signifikantné rozdiely, avšak infekčné ochorenie bolo 
signifikantne častejšie diagnostikované pred očkovaním u jedincov s morbídnou obezitou ako 
s normálnou hmotnosťou a hlavne po druhom očkovaní u osôb s nadváhou 

Boli zaznamenané 2 prípady pozitivity Covid-19 aj napriek očkovaniu plnou dávkou.
1./29-ročná zdravotná sestra pozitívne testovaná na Covid-19 .191 dní po aplikácii druhej 
dávky vakcíny pomocou RT-PCR (CT E gén 15,9). 7 dní pred pozitívnym testom boli namerané 
IgG protilátky 14,95. IFN gamma negatívny. Napriek vysokej vírusovej záťaži (výter z mandlí) a 
nízkej hladine IgG protilátok v plazme bol priebeh ochorenia mierny, zahŕňal horúčku do 38,1 
ºC, zimnicu, bolesť hrdla, bolesť hlavy a upchaté dutiny. Všetky symptómy a znaky vymizli po 
symptomatickej liečbe (paracetamol, naproxén a kalciový sirup) do 2 dní.
2./49-ročný muž, ktorý bol pozitívne testovaný 256 dní po podaní druhej dávky vakcíny 
pomocou RT-PCR (CT E gén 30,0). IgG protilátky namerané 173 dní po druhej dávke vakcíny 
boli 7,36. IFN gamma negatívny. U tohto subjektu bol priebeh ochorenia mierny až stredný, 
zahŕňal horúčku do 39,0 ºC, generalizovanú artralgiu a myalgiu, bolesť hlavy a suchý kašeľ. 
Symptómy a príznaky zmizli do 4 dní. 3. deň po pozitívnom testovaní bola tomuto pacientovi 
podaná monoklonálna protilátka bamlanivimab 700 mg v jedinej jednohodinovej 
intravenóznej infúzii.



DISKUSIA A ZÁVER:
157 dní od úplného očkovania po testovanie odpovede imunitných buniek boli priemerné hodnoty QuantiFERON 
Ag1 aktivujúce CD4+ bunky, QuantiFERON Ag2 aktivujúce CD4+ aj CD8+ (prirodzené zabíjačské bunky) a 
QuantiFERON Ag3 aktivujúce CD4+, CD8+ a CD16+ (oba T aj B bunky) boli vyššie ako hraničná hodnota 
(0,15-0,20 IU/ml). 
Súčasne 63,8 % (60/94) pracovníkov malo celkový IFN-γ >10 IU/ml. 
U jedincov s morbídnou obezitou boli odpovede CD4+ buniek (QuantiFERON Ag1), ako aj CD4+, CD8+ a 
CD16+ buniek (QuantiFERON Ag3) významne nižšie v porovnaní s inými hmotnostnými podskupinami. 
Celkovo pozitívnu odpoveď imunitných buniek malo 42,55 % jedincov, čo je v porovnaní s hraničnou a 
negatívnou odpoveďou podstatne menej.
Dve dávky BNT162b1 vyvolali silné reakcie CD4+ a CD8+ T buniek. 
Väčšina testovaných jedincov mala T-helper typ 1 (TH1)-závislé imunitné reakcie T-buniek s RBD-špecifickou 
expanziou CD8+ a CD4+ T-buniek. 
Interferón-y bol produkovaný veľkou frakciou RBD-špecifických T buniek (CD8+ a CD4+) (13). 

Tri mesiace po vakcinácii dvoma dávkami vakcíny BNT162b2 sa u 87 % očkovaných jedincov rozvinula buď 
CD4+ alebo CD8+ T bunková odpoveď. 
Navyše, CD4+ T bunková odpoveď bola znížená u subjektov so zvýšenými senescentnými CD8+ T bunkami 
reexprimujúcimi CD45RA (TEMRA) bunky



DISKUSIA A ZÁVER:

Expresia CD45RA je všeobecne spojená s naivnými T bunkami. Avšak podskupina efektorových pamäťových T 
buniek reexprimuje CD45RA (nazývaný TEMRA) po antigénnej stimulácii s neznámymi molekulárnymi 
charakteristikami a funkciami. 

Bunky CD4 TEMRA sa podieľajú na ochrannej imunite proti patogénom, ako je COVID SARS-CoV-2 alebo 
vírus dengue (DENV). 

Frekvencia, ale aj fenotyp buniek CD4 TEMRA sú medzi jednotlivcami heterogénne. 

Tieto bunky možno rozdeliť do dvoch hlavných podskupín na základe expresie adhézneho receptora GPR56 
spojeného s G proteínom a bunky GPR56+ 

TEMRA vykazujú transkripčný a proteomický program s cytotoxickými vlastnosťami, ktoré sa líšia od 
efektorových pamäťových T buniek. 

Okrem toho bunky GPR56+ TEMRA majú vyššie úrovne klonálnej expanzie a obsahujú väčšinu buniek TEMRA 
špecifických pre vírus. 

Heterogenita buniek CD4 TEMRA a poskytuje pohľad na reakcie T-buniek proti rôznym vírusovým patogénom.



ZÁVER:

Očkovanie dvoma dávkami je vhodné aj napriek negatívnej odpovedi imunitných 
buniek u väčšiny jedincov a rýchlemu poklesu IgG protilátkovej odpovede 6 mesiacov 
po očkovaní.

Pacienti s morbídnou obezitou predstavujú populáciu s osobitným zreteľom 
vzhľadom na výrazne nižšiu odpoveď imunitných buniek a protilátok.

Rôzne poškodenie imunitnej odpovede naznačuje potrebu monitorovania pred podaním 
posilňovacej dávky vakcíny BNT162b2.

Individuálne očkovacie protokoly by sa mohli použiť v niektorých populáciách, najmä
u obéznych jedincov.



Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom 
za spoluprácu a vám za pozornosť


