
Jak funguje mRNA vakcína 

 

Vakcína obsahuje mRNA a pomocné látky. Jedna dávka obsahuje dostatečné množství mRNA pro 

tvorbu protilátek přímo v buňkách člověka. 

 

• Každá z našich buněk nese v DNA v jádře buněk kompletní kód pro bílkoviny, které udržují naše tělo 

v chodu, a změna tohoto kódu (DNA) může někdy vést k onemocnění. 

Proto je tento kód dobře chráněn uvnitř buněčného jádra ohraničeného jadernou membránou, do 

jádra mRNA neumí vstoupit. 

• Naše DNA nikdy neopustí jádro, ochrannou bublinu pokrytou membránou, která se nachází v našich 

buňkách. Aby se podle DNA kódu vytvořily proteiny, enzym zvaný DNA dependentní RNA polymeráza 

rozbalí části naší dvouvláknové DNA a vytvoří kopii jednovláknové RNA, která je transportována přes 

jadernou membránu do buněčné cytoplazmy. Na počátek této molekuly je buněčnými enzymy 

nasazena tzv. čepička, a současně je k ní přidán úsek obsahující vícekrát se opakující nukleotid A, tzv. 

poly A sekvence. Tyto úpravy vytvoří z RNA specializovanou messenger RNA, ve zkratce mRNA 

(messenger = posel) a umožní její rozpoznání ribozomy. 

• mRNA je jako lístek s poznámkou, který používáte k opsání receptu z kuchařské knihy kamarádky; její 

kuchařka patří do jejího domu, ale můžete si zkopírovat její pokyny a připravit si večeři. 

• Tato mRNA se chová jako posel, který se dostává z jádra do zbytku buňky, kde se na ni jako korálky 

na nit naváží ribozomy. Ty spolu s tzv. hrubým endpolazmatickým retikulem jsou v buňkách továrnami 

na bílkoviny. Ribosomy si přečtou recept nesený mRNA a pomocí nástrojů buňky, celé řady dalších 

enzymů a specializovaných jiných jednovláknových tRNA (transportních) sestaví řetězce aminokyselin. 

Postupně tak vzniká řetězec aminokyselin, kterému, je-li dostatečně dlouhý, říkáme bílkovina. 

• Vakcíny mRNA proti onemocnění covid-19 využívají výhody tohoto integrovaného (zabudovaného 

– built-in) buněčného systému. Aplikací vakcíny dostávají naše buňky mikroskopický balíček nesoucí 

speciálně navrženou sekvenci mRNA. Když se tato mRNA setká s našimi ribozomy, použijí ji k přípravě 

proteinu, který napodobuje virus SARS-CoV-2 - konkrétně část jeho bílkovinného obalu (Spike 

protein, S protein). Naše ribozomy použijí tuto novou mRNA, jako by šlo o mRNA vytvořenou z naší 

vlastní DNA, ale DNA uvnitř jádra buňky zůstává nedotčená. Po použití je mRNA buněčnými enzymy 

velmi rychle odbourána (degradována, rozložena). 

• Takto vytvořený S protein je následně buňkou dopraven na její povrch, kde je vystaven spolu s 

hlavním histokompatibilním komplexem, tzv. HLA. (HLA napovídá specializovaným buňkám imunitního 

systému, co je tělu vlastní a co je tělu cizí). Když si přítomnosti cizorodé struktury na povrchu buněk, 

tedy spike proteinu SARS-CoV-2, všimnou specializované buňky imunitního sytému, vidí to jako hrozbu, 

a zahájí likvidaci těchto buněk. To vede k indukci, nastartování tvorby protilátek. Samotný S protein 

nám nemůže ublížit; není to součást replikujícího se a šířícího se viru, který ničí naše buňky tak, že 

onemocníme. Samotný S protein, či dokonce jeho část, však stačí k tomu, aby přiměl imunitní buňky 

k vybudování protilátkové ochrany – a tak budou lidé po očkování chráněni před onemocněním 

covid-19. 

• mRNA vakcíny jsou velmi zajímavé, protože nepoužívají žádný skutečně cizí virový materiál; používají 

vylepšené verze ingrediencí, které jsou součástí každodenních buněčných procesů. Vědci se domnívají, 

že by to mohlo znamenat, že tento druh vakcín vyvolá méně nežádoucích účinků než vakcíny jiného 

typu.  



• Tyto druhy vakcín se v těle rozpadají během několika hodin, což může snížit pravděpodobnost 

dlouhodobých vedlejších účinků.  

 

Zdroj: 

http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Ockovani/Zakladni_udaje_o_mRNA_COVID_

vakcine_web_fin_1_.pdf 

 

http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Ockovani/Zakladni_udaje_o_mRNA_COVID_vakcine_web_fin_1_.pdf
http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Ockovani/Zakladni_udaje_o_mRNA_COVID_vakcine_web_fin_1_.pdf

