
Informace pro zasvěcené 

 
Princip funkce mRNA vakcíny: 
V jádře lidských buněk je DNA, která kóduje naší genetickou informaci. Ještě v jádře se 
informace přepisuje do mRNA (poslíčková  RNA), tento proces se nazývá transkripce. Mimo 
jádro buňky, tzn. v cytoplasmě se díky informaci v mRNA syntezuje bílkovina – proces se 
nazývá translace. 
 
V mRNA covidové vakcíně je kódována bílkovina S-protein, která je nejvíce imunogenní 
složkou viru SARS-CoV-2 . Po vniknutí této mRNA z vakcíny do svalových buněk dojde v jejich 
cytoplasmě k syntéze S-proteinu, který vyvolá imunitní odpověď (protilátková i buněčná 
imunita) a tím ochranu proti COVID-19. 
 
V žádném případě nemůže vakcína zasáhnout do genetické informace lidského organismu, 
která je uložena v DNA v jádře a po aplikaci vakcíny nemůže vakcinovaná osoba COVIDem-19 
onemocnět. Jediným problémem jsou u těchto vakcín skladovací podmínky, viz níže. 
 
Sputnik a Oxford / AZ jsou vektorové vakcíny, využívají neškodný typ adenoviru (vektor) pro 
implantaci genu pro S-protein. Ruská vakcína u nás zřejmě nebude, o registraci v EU nebylo 
požádáno. 
 
Klasické adjuvantní vakcíny jsou také ve vývoji, ale jejich výroba je složitější a časově náročná. 
         
                                    
Nežádoucí účinky dle studií: 

 reakce v místě vpichu 84 % 

 únava 63 % 

 bolest hlavy 55 % 

 třesavka 32 % 

 horečka 14 % 

 silné reakce - v 2,8 % ve věku nad 55 let, 4,6 % do 55 let (silné neznamená vážné, jejich 
intenzita omezuje běžné denní aktivity, ale za jeden nebo pár dní jsou pryč) 

 
 
Závažné nežádoucí účinky: 
žádné (resp. stejně jako u placeba, v 0,5%) Když jsou stejně časté jako u placeba, znamená to, 
že nejsou způsobeny vakcínou, závažný nežádoucí účinek - SAE - v takovém případě může být 
například úraz při autonehodě. 
4 x přechodná obrna lícního nervu v očkované skupině (z 22 tisíc očkovaných tedy 1 z 5500), 
žádná u placeba (statisticky nevýznamné, je třeba dále sledovat) 
64 x zvětšení mízních uzlin v očkované skupině, 6x u placeba (mízní uzliny jsou součástí 
imunitního systému, jeho reakce na vakcinaci nemusí být překvapivá) 
 



Po vakcíně můžete mít sice pár dní nepříjemné nežádoucí účinky, i silné ve velmi malém 
procentu, ale Vaše riziko, že skončíte na ventilátoru (z nějž se dostane zpátky málokdo) se sníží 
řádově. 
Ve studiích žádné anafylaxe. Během plošného očkování několik případů. 
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