
Wirusy człowieka i zwierząt wywołują wiele cho-
rób o zróżnicowanym przebiegu, objawach oraz 

skutkach zdrowotnych i epidemiologicznych. Jed-
ną z ważnych charakterystycznych cech wirusów, 
zwłaszcza wirusów RNA, jest brak stabilności gene-
tycznej, która może prowadzić do dużych zmian w ich 
właściwościach biologicznych, w tym zmian zjadli-
wości, adaptacji do nowych gospodarzy, a nawet do 
pojawiania się chorób zakaźnych o nieznanym wcześ-
niej przebiegu klinicznym. Ten brak stabilności, któ-
ry jest związany ze zmiennością genetyczną, utrud-
nia wdrożenie czułych metod diagnostycznych oraz 
skutecznych programów profilaktycznych (szcze-
pienia) i często odpowiada za lekooporność wiru-
sów. Zmienność genetyczna jest podstawową cechą 
wszystkich żywych organizmów. Stanowi ona fun-
dament dla naturalnej selekcji i adaptacji do zmie-
niającego się środowiska. W przypadku patogenów 
umożliwia ona przeżycie i namnożenie w zakażonym 
organizmie i obronę przed mechanizmami odporno-
ści naturalnej i adaptacyjnej. Zdolność do unikania 
odpowiedzi immunologicznej odgrywa dominująca 
rolę w strategiach, które umożliwiają przetrwanie 
wirusów (1), np. modyfikacja ligandów dla T-podob-
nych receptorów i przeciwciał, latencja (2).

Analizy genetyczne i statystyczne jednoznacznie 
wskazują na wpływ zmienności genetycznej zarów-
no na zjadliwość i drogi rozprzestrzeniania się wi-
rusów, charakter gospodarzy pośrednich i ostatecz-
nych, jak na ich właściwości zoonotyczne. Do wirusów 
RNA cechujących się dużą zmiennością należą wirusy 
grypy, dengi, Zachodniego Nilu, Zika, SARS, MERS, 
SARS-CoV-2 i wirus wścieklizny.

Wirus grypy

Wirusy grypy (Alphainfluenzavirus: Orthomyxoviridae) 
z jednopasmowym liniowym RNA (13kb) o polaryza-
cji ujemnej (– ss RNA) podzielonym na 8 segmentów 
koduje 13 białek (3): hemaglutyninę (H), neurami-
nidazę (N), białko macierzy (M1) i jego elementy in-
tegralne (M2), białko kanału jonowego (M2), biał-
ko nukleokapsydu (NP), dwa białka niestrukturalne 
(NS1, NS2), kompleks polimerazy RNA (PB1, PB2, PA) 
(4). W osłonce lipidowej otaczającej białko macie-
rzy są zakotwiczone silnie immunogenne glikopro-
teiny: H i N. W oparciu o różnice w strukturze biał-
ka NP i białka M wyróżniono 4 typy wirusa grypy A, 
B, C i D. Typ A zakaża ludzi, konie, świnie, psy, koty, 
norki, ptaki, foki i wieloryby (5), typy A i B wywo-
łują sezonowe epidemie, typ A odpowiada za pan-
demie. W ostatnich 100 latach były pandemie gry-
py: w 1918 r. „hiszpanka” wywołana przez podtyp 
H1N1, grypa „azjatycka” w latach 1957–1958, pod-
typ H2H2, „Hongkong” w 1968-1969 r. podtyp H3N2, 

grypa „rosyjska” w 1977 r. i grypa „amerykańska” 
w latach 2009–2010 r. wywołana przez podtyp H1N1 
(6). Na hiszpankę umierali najczęściej ludzie młodzi, 
w pełni zdrowia, co było spowodowane nasileniem 
burzy cytokinowej. Chorowało 5 i zmarło 2% popu-
lacji światowej (7, 8). Typ C wirusa grypy wywołuje 
łagodne zachorowania, a typ D zakaża świnie i by-
dło w USA i we Francji (9).

Wirus grypy typu A cechuje się dużą zmiennością 
antygenową, na podstawie różnic w antygenach po-
wierzchniowych wyodrębniono 11 podtypów uwa-
runkowanych neuraminidazą (N1-N11) i 18 podtypów 
uwarunkowanych hemaglutyniną (H1-H18), ponadto 
wyróżnia się klady i subklady wirusa grypy typu A (10). 
W przeciwieństwie do innych wirusów RNA replika-
cja i transkrypcja wirusów grypy odbywa się w jądrze 
zakażonych komórek.

Wirusy grypy, ażeby odbyć cały cykl rozwojowy 
w zakażonej komórce, rozwinęły liczne strategie in-
terakcji z gospodarzem, w tym zmienność. Znaczna 
zmienność genetyczna jest najbardziej charaktery-
styczną cechą wirusów grypy, która je wyróżnia spo-
śród wszystkich znanych wirusów. U wirusów RNA 
występuje wyższy wskaźnik mutacji aniżeli u wiru-
sów DNA, co jest spowodowane brakiem obecności 
w polimerazie RNA mechanizmów sprawdzających 
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i korygujących produkt przyłączenia nowego nu-
kleotydu (11). U wirusa grypy typu A za zmienność 
genetyczną odpowiada ponadto organizacja geno-
mu w postaci segmentów, co pozwala na reasorta-
cję, która stanowi ważny mechanizm powstawania 
różnorodnych szczepów (12).

Gromadzenie zmian molekularnych w ośmiu seg-
mentach RNA wirusa grypy występuje na drodze 
mutacji punktowych (dryft antygenowy), reasorta-
cji genetycznej (shift antygenowy, skok antygeno-
wy), cząsteczek defektywno-interferujacych oraz 
rekombinacji RNA. Skok antygenowy jest spowodo-
wany wymianą segmentów genów kodujących biał-
ka N i H. Dzięki wymianie jednego lub kilku frag-
mentów jednopasmowego RNA są nowe genetycznie 
i antygenowo podtypy tego wirusa. Dochodzi do niej 
przy jednoczesnym zakażeniu komórki gospodarza 
przez dwa różne wirusy (12)

Nowe szczepy pandemiczne powstają przez reasor-
tacje genów szczepów ludzkich i zwierzęcych podczas 
podwójnej infekcji u pośredniego gospodarza, np. świ-
ni, która pełni rolę „naczynia mieszającego”. Przeskok 
wirusów pomiędzy zwierzęciem i człowiekiem wystą-
pił w przypadku wirusa grypy świń oraz reasortantu 
wirusa grypy ptasiej A (H7N9; 13). Przeskok antyge-
nowy miał też miejsce w 2009 r. w Ameryce Północ-
nej, gdzie pojawił się podtyp H1N1 z genami wirusa 
świń, ludzkimi i ptasimi, zakaził człowieka, zakaże-
nie szybko zaczęło się szerzyć i wybuchła pandemia 
(14). Zmiany w skoku antygenowym dotyczą głównie 
hemaglutyniny (H) i neuraminidazy (N). Przeciwko 
takim zmienionym szczepom wirusów grypy orga-
nizm nie ma wytworzonej uprzednio odporności, stąd 
często są one przyczyną znanych w XX wieku epide-
mii i pandemii grypy. W przypadku typu A skoki an-
tygenowe występują w nieregularnych odcinkach co 
10–40 lat (15). Skok antygenowy jest nie tylko następ-
stwem błędów w replikacji polimerazy RNA, ale też 
presji ewolucyjnej, nowego środowiska w nowym go-
spodarzu wirusa i działania antywirusowego układu 
odpornościowego (16, 17), a także stosowanych leków 
antywirusowych (18). Rezultatem reasortacji gene-
tycznej i mutacji jest pojawienie się bardziej zjadli-
wych i wysoce inwazyjnych reasortantów, adaptacja 
do nowych gatunków gospodarzy dzięki przeskoko-
wi bariery międzygatunkowej i możliwość transmi-
sji wśród osobników nowego gatunku przy braku ze 
strony nowego gospodarza odporności stadnej. Szyb-
kie mutacje uniemożliwiają wyprodukowanie szcze-
pionki stosowanej przez kilka lat i całkowitą likwi-
dację wirusa grypy typu A na świecie.

Grypę psów wywołuje podtyp H3N8 CIV (cani-
ne influenza virus), a podtyp H3N2 CIV wirusa gry-
py A zakaża psy i koty. H3N8 CIV jest mutantem wi-
rusa grypy koni, który przekroczył granicę koń→pies 
i zaadaptował się do psa w latach 1999–2000 r. Na-
tomiast podtyp wirusa grypy H3N2 CIV pochodzi od 
ptaków, o czym świadczy obecność w nabłonku tcha-
wicy, oskrzelach i płucach zakażonych psów recep-
tora SAalpha 2,3-gal dla wirusa grypy ptasiej. Wirus 
ptasi po przeskoczeniu najprawdopodobniej w 2005 r. 
na psy zaadaptował się do nowego gospodarza i na-
był zdolności szerzenia się wśród psów (19). Źródłem 

zakażenia psów były najprawdopodobniej skarmiane 
narządy wewnętrzne i głowy kaczek oraz gęsi, nie-
poddane obróbce termicznej (20). Grypę koni wywo-
łują dwa podtypy H7N7 i H3N8. Wszystkie występujące 
w naturze wirusy grypy ptaków o wysokiej patogen-
ności (HPAI) należą do podtypu H5 lub H7. Podtypy 
H5, H7 i H9 stanowią potencjalne ryzyko wywołania 
pandemii grypy w przypadku dodatkowych muta-
cji, które umożliwiają transmisję wirusa z człowie-
ka na człowieka.

Dryft antygenowy (przesunięcie antygenowe) jest 
następstwem punktowej mutacji genów w przebiegu 
replikacji wirusów grypy prowadzących do zmian 
sekwencji aminokwasów, które zmieniają miejsca 
antygenowe w epitopach. Najistotniejsze są zmiany 
antygenowe glikoprotein H i N wirusa, a efektem są 
nowe warianty i coroczne epidemie grypy. Mutacja 
jest zjawiskiem losowym, a jej częstość zależy m.in. 
od doskonałości aparatu powielania kwasu nukleino-
wego i jego naprawy (21). Każda mutacja, która uła-
twia wirusowi unikanie układu immunologicznego 
zakażonego organizmu, ulega selekcji pozytywnej, 
jest przekazywana następnemu pokoleniu i szersze-
mu rozprzestrzenieniu.

Rekombinacja genetyczna jest jednym z mecha-
nizmów różnorodności genetycznej, dzięki któremu 
działa dobór naturalny. Rekombinacja niehomolo-
giczna zachodzi pomiędzy dwoma różnymi fragmen-
tami RNA (22), zaś homologiczna zachodzi pomię-
dzy PB2 i P pomiędzy szczepami człowieka podtypu 
H1N1 oraz pomiędzy PB2 i N, pomiędzy szczepem 
ludzkim podtypu H1N1 i podtypem H3N2 (23).

Wirus dengi

Wirus dengi z  jednopasmowym RNA o polaryzacji 
ujemnej występuje w czterech serotypach. Seroty-
py różnią się od ok. 25 do 40% składem aminokwa-
sów białka otoczki wirusa (E; 24). Białko E jest celem 
przeciwciał neutralizujących wirus. Wszystkie sero-
typy wywołują chorobę, przy czym serotyp DENV-2 
z Azji Południowo-Wschodniej jest bardziej zjadli-
wy i wywołuje ciężką postać choroby ze śmiertelnymi 
komplikacjami aniżeli DENV-2 z Ameryki, który jest 
główną przyczyną gorączki denga (25). Różnice an-
tygenowe są ściśle uzależnione od różnic na pozio-
mie genomu. Każdy serotyp cechuje się antygenową 
heterogenością związaną z mutacjami we wszyst-
kich domenach białka E, które występują najczę-
ściej zarówno pomiędzy serotypami, jak i w obrę-
bie samych serotypów (26). Spośród 48 szczepów 
DENV 25,7% różni się składem aminokwasów biał-
ka E powstałym w następstwie mutacji. Genotypy 
heterotypowe różnią się średnio 6,9 mutacjami an-
tygenowymi, genotypy homotypowe 1,9 mutacjami 
antygenowymi. Mutacje obejmują wszystkie głów-
ne domeny białka E i występują w obrębie serotypów 
i pomiędzy serotypami wirusa dengi (27). Lekki lub 
ciężki przebieg i nasilenie epidemii dengi są uza-
leżnione od wywołujących je genotypów (28). Oka-
zało się ponadto, że wirus dengi DKE-121 (być może 
nowy 5. serotyp) izolowany od pacjenta z dengą róż-
ni się od DENV-4 na poziomie serotypu i genotypu. 
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Surowica odpornościowa anty – DKE-121 słabo neu-
tralizuje DENV-4 (29).

W obrębie każdego serotypu wirusa dengi wyróż-
nia się genotypy o zmienności aminokwasów docho-
dzącej do 3% (30). DENV-4 zawiera pięć genotypów. 
Genotypy GI i GII zakażają obecnie ludzi. Źródłem 
genetycznej różnorodności szczepów o epidemicz-
nym potencjale jest cykl leśny dengi (31). Genotypy 
różnią się też zaraźliwością. Porównanie szczepów 
DENV-2 z genotypem amerykańskim z trzema szcze-
pami DENV-2 z genotypem azjatyckim południowo-
-wschodnim wykazało wzrost 2–65-krotny zdolności 
do transmisji w przypadku genotypu południowo-
-wschodniego. Tak więc drobne różnice w modyfika-
cji wtórnej struktury wirusowego RNA w ogromnym 
stopniu wpłynęły na replikację wirusa (32).

Wirus dengi krąży w cyklu epidemicznym pomię-
dzy ludźmi i komarami Aedes aegypti (cykl miejski) 
i w cyklu enzootycznym pomiędzy komarami i mał-
pami nieczłekokształtnymi (cykl leśny). Rezerwu-
arem wirusa jest człowiek. Z reguły w obydwu cyklach 
denga przebiega łagodnie. Jednak w cyklu leśnym po-
jawiają się szczepy, które wywołują epidemie wśród 
ludzi. Każdy serotyp wirusa dengi powstał w wyni-
ku zmian i przejścia wirusa z cyklu leśnego do ende-
micznego (miejskiego; 33).

Wirus Zika

Wirus Zika (Flaviridae) ma 20-ścienny wirion, linear-
ny jednopasmowy RNA o polaryzacji dodatniej, który 
koduje siedem białek niestrukturalnych i trzy białka 
strukturalne: białko kapsydu (C), prekursorowe biał-
ko błony (prM), otoczkę z glikoproteiną E o właści-
wościach hemaglutyniny i siedem białek niestruk-
turalnych (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B i NS5). 
Białko E odpowiada za przyłączenie wirionu do ko-
mórki docelowej organizmu gospodarza i  indukuje 
produkcję przeciwciał zobojętniających wirus. Wirus 
przenoszą komary (Aedes albopticus, A. aegypti), za-
każenie szerzy się też z matki na płód, drogą kontak-
tów płciowych i przez transfuzję krwi (34). Wirus Zika 
pojawił się w Afryce Wschodniej, skąd rozprzestrze-
nił się przed 50-100 laty na Afrykę Zachodnią i Azję, 
gdzie wyewoluowały trzy genotypy: zachodnioafry-
kański (klaster nigeryjski), wschodnioafrykański 
(klaster prototypowy MR766) i klaster azjatycki (35). 
Wirus replikował się w cyklu komar → małpa → komar 
i następnie transfer wirusa zaczął odbywać się w cy-
klu komar → człowiek → komar (36). Okres inkuba-
cji choroby zależy od czynników środowiskowych, 
zakażonego organizmu i genotypu wirusa. Mediana 
czasu inkubacji wynosi 6,8 (5,8–7,7) dni, średni czas 
inkubacji 15,4 (12,7–19,7) dni (37). Większość muta-
cji i kombinacji mutacji wirusa jest związana z epi-
demiami i dotyczy białek powierzchniowych wirio-
nu. Setki mutacji pojawiły się w genomie, zanim ród 
azjatycki wirusa Zika rozprzestrzenił się z Polinezji 
Francuskiej do Haiti i Brazylii, a stamtąd do Amery-
ki (38). Mutacje białka niestrukturalnego NS1 349Val, 
NS5 322Val i 878Glu w mniejszej liczbie stwierdzano 
w Brazylii, więcej w szczepach z Dominikany i USA, 
a w 2017 r. występowały w szczepach z Kuby. W części 

114 genu NS5 w miarę postępu epidemii walina za-
stępowała metioninę. Mutacje stwierdzone po raz 
pierwszy w 2013 r. – Pr Val1Ala i Ser17Asn, Env Val-
473Met, NS1 Ala188Val, NS3 Tyr584His, zwłaszcza 
w NS5 Thr114Val 2014 stanowiły punkt zwrotny i stały 
się integralną częścią genotypu wywołującego epide-
mie. Okazało się, że różnorodność genetyczna dwóch 
głównych rodów wirusa Zika w Oceanii i Ameryce Po-
łudniowej zwiększyła się od 2013 r. wraz z geogra-
ficzną ich ekspansją, przy czym nie dominował ża-
den ze szczepów rodu z Ameryki Południowej (39).

Wirus Zachodniego Nilu

Wirus Zachodniego Nilu (WNV) chorobotwórczy 
szczególnie dla dzikich, wędrownych i drapieżnych 
ptaków, które są jednocześnie jego głównym rezer-
wuarem, jest też patogenem człowieka, u koni, bydła, 
owiec i psów wywołuje głównie zakażenia bezobja-
wowe (40). Krąży pomiędzy komarami z rodzaju Culex 
(C. pipiens, C. restaunas, C. quinquefasciatus) i ptakami. 
Replikuje się w cyklu komar→ ptak→komar, część za-
każonych komarów podczas kąsania przenosi zakaże-
nie na ludzi i zwierzęta. Wyróżnia się dziewięć rodów 
(lineages) WNV, ród czwarty zawiera nowy wariant 
(LEIVKrnd88–190) wyizolowany od kleszcza Derma-
centor marginatus w Rosji w 1998 r. Genomowy RNA 
wirusa (ok. 11 kb) składa się z jednej długiej otwartej 
ramki odczytu (ORF) i dwóch niekodujących regio-
nów. Koduje białko kapsydu (C), białko prM i białko 
otoczki (Env) oraz siedem białek niestrukturalnych 
(NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4, NS4B, NS5; 41). Wirus 
Zachodniego Nilu stanowi względnie homogenną 
populację, najbardziej odległe szczepy wirusa róż-
nią się tylko kilkoma substytucjami nukleotydów 
lub aminokwasów (42). Haplotypy wirusa nie ulega-
ją zmianom w enzootycznym cyklu transmisji wi-
rusa. Epidemie gorączki Zachodniego Nilu z objawa-
mi neurologicznymi wywołują szczepy z rodu 1. Od 
glikozylacji miejsca N białka otoczki wirusa zależy 
neuroinwazyjność u myszy, replikacja wirusa i jego 
transmisja do komara (43). Mutacja w 22 i w 72 pozy-
cji kodonu białka prM zwiększa zjadliwość i rozsie-
walność wirusa, podczas gdy glikozylacja w pozycji 
154-156 w Env wpływa na zjadliwość (44).

Wirus wścieklizny

Wirus wścieklizny (Lyssavirus; Rhabdoviridae) 
o kształcie pocisku (60 × 300 nm) w nukleokapsy-
dzie zawiera jednopasmowy, niesegmentowany RNA 
o polaryzacji ujemnej oraz posiada 2-warstwową lipi-
dową osłonkę z transbłonowymi glikoproteinowymi 
kolcami. Genom koduje pięć białek: nukleoproteinę N, 
fosfoproteinę P, białko matriks M, glikoproteinę G 
i polimerazę L. Rybonukleokapsydowy kompleks 
umożliwia wirusowi transkrypcję i replikację w cy-
toplazmie zakażonej komórki. Wszystkie biotypy wi-
rusa są patogenne dla człowieka, zarówno klasycz-
ny wirus wścieklizny (RABV), jak i wirusy izolowane 
od nietoperzy: Lagos (LBV), Mokola (MOKV), Duven-
hage (DRV), europejskie wirusy wścieklizny nietope-
rzy (EBLV1 i EBLV2), australijski wirus wścieklizny 
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nietoperzy (ABLV) oraz gatunki pokrewne (rabies-
-related), jak Aravan, Khujand, Irkut i zachodnio-
kaukaskie wirusy wyosobnione od euroazjatyckich 
nietoperzy (45, 46). Wyróżniono dwa główne filogene-
tyczne klastery RABV, jeden związany z nietoperzami 
(bat gathering), drugi z psami (47). Rożne podgrupy 
RABV klasteru związanego z nietoperzami nie ewo-
luowały w jednakowym tempie, podczas gdy w przy-
padku RABV psów tempo ewolucji było stałe. Izola-
ty RABV specyficzne dla nietoperzy krążą na półkuli 
południowej głównie wśród nietoperzy, w mniejszym 
zakresie w populacji zwierząt mięsożernych (skunks, 
szop), zaś izolaty RABV specyficzne dla psów szybko 
rozprzestrzeniły się na świecie i krążą głównie wśród 
psów, w Europie wśród także wolno żyjących dzikich 
zwierząt mięsożernych, takich jak lisy i szopy pra-
cze, lisy na Środkowym Wschodzie, szopy i borsuki 
w Azji, skunksy, lisy, kojoty i mangusty w Amery-
kach (47). Do globalnego rozprzestrzenienia się RABV 
przyczynił się rozwój handlu światowego zapocząt-
kowany w XV wieku (48). Tempo substytucji nukleoty-
dów u wirusów wścieklizny w RABV nietoperzy jest 
większe u gatunków tropikalnych i subtropikalnych 
aniżeli u gatunków strefy umiarkowanej, na co mogą 
też mieć wpływ czynniki środowiskowe i organizm 
zakażony (49). Średnie tempo zmian ewolucyjnych 
RABV psów wynosi 2,44 x 10-4 podstawień/miejsce/
rok dla pięciu połączonych genów, przy czym tylko 
w przypadku genu P tempo podstawienia nukleotydu 
jest istotnie wyższe aniżeli dla genów N i L (47). Mu-
tacje białka P RABV modulują odpowiedź naturalną 
gospodarza na zakażenie, ale zmniejszają replikację 
wirusa (50). Gen N RABV krążących w populacji fre-
tek i borsuków w Azji i mangust w Afryce ewoluował 
ok. 2–4 razy szybciej (7,82 × 10−4 podstawień/miej-
sce/rok) aniżeli geny RABV psów (5,88 × 10−4 podsta-
wień/miejsce/rok). Mutacja Leu-N374-Ser i prawdo-
podobnie Lys-L200-Arg ułatwiają adaptację RABV do 
organizmu fretek i borsuków. Niektóre mutacje ge-
nów N, P, M i G wpływają na zjadliwość wirusa i jego 
rozprzestrzenianie się w ośrodkowym układzie ner-
wowym. Już po podstawieniu asparaginy194 przez li-
zynę194 w białku G niepatogennego atenuowanego 
szczepy RABV (SPBNGA) nabywa on zjadliwości, na-
tomiast mutacja nie zachodzi w przypadku podsta-
wienia asparaginy194 przez serynę 194 (51).

SARS-CoV-2

Koronawirusy wywołujące zespół ciężkiej ostrej 
niewydolności oddechowej (SARS), bliskowschod-
ni zespół niewydolności oddechowej (MERS; 2), 
a zwłaszcza pandemię COVID-19 (SARS-CoV-2), za-
jęły czołowe miejsca wśród zakażeń XXI wieku (52). 
Wszystkie przekroczyły granicę międzygatunkową 
człowiek → zwierzę i uzyskały zdolność do szerze-
nia się wśród ludzi, głównie na drodze kontaktów 
bezpośrednich człowiek zakażony → człowiek zdro-
wy. Przekroczenie bariery międzygatunkowej i ada-
ptacja wirusów do organizmu człowieka jest następ-
stwem mutacji i rekombinacji genetycznych, zmian 
epigenetycznych, dryftu oraz przesunięcia antyge-
nowego. Rolę w tym procesie odegrała także zmiana 

powinowactwa wirusa do receptorów komórki go-
spodarza, delecja w łodyżce neuraminidazy lub mu-
tacja w miejscu przyłączenia receptorów do komórki 
gospodarza (53). Protoplastą i najważniejszym re-
zerwuarem koronawirusów są nietoperze (54), nato-
miast łaskun chiński (paguma chińska) w przypadku 
SARS, a wielbłąd jednogarbny w przypadku MERS są 
najprawdopodobniej tylko gospodarzami pośredni-
mi, a nie głównymi rezerwuarami tych koronawiru-
sów (55), podobnie jak lama w przypadku koronawi-
rusa ludzkiego HCoV-229 E (56).

Sferyczny wirion koronawirusa SARS-CoV-2 
z osłonką białkową z kolcami (12-12 nm), które na-
dają wirionowi kształt korony słonecznej, posiada 
genom utworzony z  jednopasmowego RNA (32 kb) 
kodującego długie białko ORF1ab na zakończeniu 
genomu 5 ,̀ cztery białka strukturalne: glikoprote-
ina S zbudowana z dwóch podjednostek S1 i S2, białko 
osłonki wirusa E, glikoproteinę M związaną z błoną 
komórkową i białko nukleokapsydu N. Glikoproteina 
kolca umożliwia SARS-CoV-2 zakażenie, jest najważ-
niejszym antygenem wirusa i przeciwko temu anty-
genowi są ukierunkowane przeciwciała indukowane 
przez większość obecnie stosowanych szczepionek 
(57). S1 zawiera domenę N-terminalną o funkcji re-
ceptora oraz „tarczy”, która chroni przed działaniem 
przeciwciał i domenę C-końcową, która łączy się z re-
ceptorem komórki gospodarza ACE2 (enzym konwer-
tujący angiotensynę). S1 jest najważniejszym induk-
torem przeciwciał ochronnych. Zmiany w S1 zachodzą 
w wyniku dryftu antygenowego z innym wariantem 
w procesie zakażenia lub pod wpływem antygenów 
szczepionki lub delecji i mutacji. S2 zawiera peptyd 
wiążący (spike fusion peptide), domenę transmem-
branową i krótki cytoplazmatyczny ogonek.

Analiza genomów SARS-CoV-2 z Japonii (Aichi), 
USA (Wisconsin) i Australii (Victoria) wykazała obec-
ność dwóch delecji, jedna obejmowała 3, a druga 
24 nukleotydy w ORF1ab i jedną delecję w zakończe-
niu genomu 3` oraz 93 mutacje wzdłuż całego geno-
mu (58), w tym 29 mutacji missensowych (missence 
mutations) dotyczyło ORF1ab 8 mutacji glikoprote-
iny powierzchni kolca, jedna białka M i cztery białka 
nukleokapsydu. Trzy mutacje (D354, Y364, F367) wystę-
powały w domenie wiążącej receptor glikoproteiny 
powierzchni kolca. Mutacje indukują zmiany w kon-
formacji epitopów, wiążą się ze zmianą struktury an-
tygenowej wirusa. Wynikiem mutacji w sekwencji 
D614G, która polega na substytucji kwasu asparagi-
nowego przez glicynę w pozycji 614 w glikoproteinie 
kolca, jest pojawienie się nowego wariantu wirusa 
różniącego się wirulencją, antygenowością i trans-
misyjnością. Została ona po raz pierwszy zidentyfi-
kowana w 2000 r. (59, 60).

Sekwencjonowanie genomu SARS-CoV-2 w  jed-
nym roku pandemii COVID-19 wykazało, że tempo 
substytucji nukleotydu wynosi ok. ~1 × 10−3/rok (61), 
a więc jest zbliżone do notowanego dla wirusa Ebo-
la w latach 2013–2015 w epidemii w Afryce Zachod-
niej, które wynosiło 1,42 × 10−3. Mutacja D614G, która 
występuje u 80% szczepów SARS-CoV-2, ułatwia za-
każenie ludzkich komórek z ekspresją ACE2, zwięk-
sza zakaźność i transmisyjność wirusa. Stwierdzono 
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ją po raz pierwszy w lutym 2020 r. (59). W głównym 
kladzie (ród oraz podrody Pango B1) występują do-
datkowo mutacje genetyczne podjednostek poli-
merazy NSP12  i  P323L. Mutacja N501Y wystąpiła 
u pacjenta z  immunosupresją, cechuje się większą 
transmisyjnością i śmiertelnością (62), natomiast 
mutacje w glikoproteinie S1 kolca N501Y, Δ69–70, 
Δ144, P681H zwiększyły możliwość wiązania z ACE2. 
W marcu 2020 r. stwierdzono w Europie i USA mu-
tacje kolca N439K I D614G, które zwiększyły wiąza-
nie wirusa z ACE2.

Delecje i obcięcia w ORF7a, ORF6 i ORF8 pojawiają 
się niezależnie. Z łagodniejszym przebiegiem choro-
by wiążą się delecje w otwartej ramce ORF8. Ramka 
koduje dodatkowe białko o 121 aminokwasach, któ-
re najprawdopodobniej osłabia odpowiedź przeciw-
zakaźną. Wirusy z klasteru z Singapuru cechowała 
delecja 382. nukleotydu, co prowadziło do skrócenia 
ORF7b i całkowitej ablacji ekspresji ORF8. Zmutowa-
ny szczep był mniej zjadliwy (63). W 2000 r. stwier-
dzono transmisje SARS-CoV-2 pomiędzy norkami, 
norką → człowiekiem i człowiekiem → norką (64). Wie-
le izolatów z Danii wykazywało mutację Y453F dome-
ny wiążącej receptora kolca, która zwiększa powi-
nowactwo do ACE2 norek. W rodzie B.1.1.7 wystąpiło 
osiem mutacji w glikoproteinie kolca, w tym w N501Y 
w domenie wiążącej receptora i P681H w miejscu roz-
szczepienia furyny. Te mutacje wpływają zarówno na 
wiązanie wirusa z komórką gospodarza, jak i na jego 
replikację. Adaptacja SARS-CoV-2 do norki umożliwiła 
wirusowi częściowe unikanie odporności humoral-
nej. Zarówno mutacja Y453F, jak i N501T zwiększyła 
silniejsze związanie receptora kolca z ACE2.

W listopadzie 2021 r. zidentyfikowano w Afry-
ce Południowej wariant SARS-CoV-2 (B.1.1.529; VOC) 
nazwany omikron. Według WHO (65) w przypadku 
tego wariantu ryzyko reinfekcji jest znacznie wyższe 
aniżeli przy wariancie delta. Nie wiadomo, czy zaka-
żenie nowym wariantem powoduje przebieg choroby 
cięższy w porównaniu do zakażeń innymi warianta-
mi, w tym wariantem delta. Ten nowy wariant moż-
na wykryć stosowanym powszechnie w diagnostyce 
zakażeń COVID-19 testem PCR. Szczepionki zalecane 
są skutecznie w przypadku wariantu omikron. W CO-
VID-19 o przebiegu ciężkim wywołanym przez wa-
riant omikron można zalecać leczenie kortykostery-
dami i blokerami interleukiny-6. Zwraca się uwagę, 
że gdy wcześniejsze warianty, alfa, beta i delta, po-
jawiły się w populacji o niskiej odporności przeciw 
SARS-CoV-2, to omikron pojawił się przy wzrasta-
jącej grupowej (stadnej) odporności poszczepien-
nej. W Republice Południowej Afryki w czasie zale-
dwie kilku dni stał się on wariantem dominującym, 
zastępując wcześniejszy wariant delta. Dominacja 
wariantu delta na świecie wiązała się ze zwiększoną 
transmisyjnością, większą wiremią, dłuższym cza-
sem zakaźności i wysokim wskaźnikiem reinfek-
cji (66). Wariant omikron jest efektem co najmniej 
substytucji 30 aminokwasów, trzech małych delecji 
i jednej insercji, przy czym 15 z 30 substytucji amino-
kwasów dotyczy domeny receptora wiążącego kolca 
(RBD) – reszty aminokwasowe 319-541. Zmiany i de-
lecje występują też w innych regionach genomu (67). 

Informacje odnośnie zakaźności i zjadliwości warian-
tu omikron, często podawane w środkach  masowego 
przekazu, nie znajdują uzasadnienia w dotychczas 
opublikowanych badaniach.
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