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ABM uruchamia ogólnopolskie badanie nad nową
mutacją koronawirusa

Agencja  Badań  Medycznych  na  zlecenie  Ministra  Zdrowia  we  współpracy  z  Małopolskim  Centrum
Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego uruchamia ogólnopolskie badanie monitorujące zmienność
genetyczną wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Projekt  powstał  w  odpowiedzi  na  zgłoszoną  przez  Ministerstwo  Zdrowia  potrzebę  realizacji
ogólnopolskiego badania geno-epidemiologicznego wariantów genetycznych SARS-CoV-2, jak również
potrzebę  monitorowania  zagrożenia  jakie  mogą  stwarzać  nowe  warianty  genetyczne  wirusa,  w
szczególności dla efektywności szczepień przeciw COVID-19.

Celem  projektu  będzie  monitoring  zmienności  oraz  ewolucji  wirusa  SARS-CoV-2  w  Polsce  w
najbliższych  18  miesiącach.  Efektem  bezpośrednim  będzie  stała  weryfikacja  obecności  w  kraju
wariantów potencjalnie niebezpiecznych (VOC, variant of concern), ale również analiza ewolucji wirusa
pod kątem skuteczności szczepionki i możliwości reinfekcji, czy też skuteczności dostępnych testów
diagnostycznych  RT-qPCR.  –  podkreśla  lider  projektu  prof.  Krzysztof  Pyrc  –  Kierownik  Pracowni
Wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mutacje  w  genach  wirusa  SARS-CoV-2  mogą  wpływać  na  zwiększenie  zakaźności  oraz  zdolności
wywoływania  choroby  przez  wirusa,  jak  również  na  jego  niższą  podatność  na  przeciwciała
ozdrowieńców oraz przeciwciała indukowane w procesie szczepienia. Ponadto mutacje mogą utrudniać
prawidłową  diagnostykę  SARS-CoV-2  dostępnymi  narzędziami  diagnostycznymi  (RT-PCR,  testy
antygenowe), które powinny być aktualizowane tak by rozpoznawać najnowsze warianty genetyczne
wirusa.

Projekt pod kierownictwem prof. dr hab. Krzysztofa Pyrcia  pozwoli na monitorowanie ewolucji wirusa
SARS-CoV-2  w  Polsce  pod  kątem  wpływu  zmienności  na  epidemiologię,  efektywność  testów
molekularnych i antygenowych, szczepień oraz potencjalnych leków przeciwwirusowych.

Rozpoczęcie badania na zlecenie na Ministra Zdrowia stanowi ważny element dla dalszych decyzji w
zarządzaniu  pandemią.  Wkrótce  dowiemy  się  czy  mutacja  koronawirusa  ma  znaczenie  dla
rozprzestrzeniania,  zakażalności  i  przebiegu  pandemii.  Dzięki  ogólnopolskiemu  badaniu  będziemy
wiedzieli nie tylko punktowo czy mutacja jest w Polsce, ale również jaka jest jej powszechność i czy ma
wpływ na rozwój epidemii – komentuje p.o. Prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław
Sierpiński.

W  ramach  projektu  planowane  jest  sekwencjonowanie  izolatów  wirusa  pobranych  od  pacjentów
spełniających  kryteria  epidemiologiczne  oraz  analiza  bioinformatyczna  uzyskanych  danych.  Na  tej
podstawie możliwa będzie identyfikacja występujących wariantów genetycznych wirusa SARS-CoV-2 z



uwzględnieniem czynników ryzyka.
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