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SOUHRN 

Varianta SARS CoV-2 označovaná jako britská mutace (VOC202012/01) se v České republice (ČR) 

objevila pravděpodobně v prosinci 2020, postupně se rozšiřovala, až začala v průběhu března 2021 

dominovat na celém území ČR. V návaznosti na první záchyty britské mutace na území ČR měly od 

ledna 2021 laboratoře provádějící přímý průkaz SARS CoV-2 metodou RT-PCR podezření na britskou 

mutaci hlásit do informačního systému infekčních nemocí (ISIN) a vzorky stěrů z nosohltanu zaslat do 

Státního zdravotního ústavu (SZÚ) s požadavkem na sekvenaci virového genomu. Britská mutace je 

charakterizována změnami v genech kódujících spike protein, a proto ji při rutinní diagnostice mohou 

předběžně odhalit pouze RT-PCR diagnostické soupravy, které na sekvence v S proteinu cílí. Předběžné 

určení britské varianty viru je založeno na relativním posunu Ct hodnoty spike proteinu oproti Ct 

hodnotě referenčního genu (např. ORF1ab). Toto sdělení přináší data ohledně diagnostiky a záchytu 

britské mutace v laboratoři VIDIA-DIAGNOSTIKA. 

 

SUMMARY 

The SARS CoV-2 variant, referred to as the British mutation (VOC202012 / 01), probably appeared in 

the Czech Republic (CR) in December 2020, gradually expanding until it began to dominate throughout 

the Czech Republic during March 2021. Following the first seizures of the British mutation in the Czech 

Republic, from January 2021, laboratories performing direct SARS CoV-2 detection by RT-PCR were to 

report suspected British mutations to the Infectious Diseases Information System (ISIN) and send 

nasopharyngeal swab samples to the State Institute of Health (SZÚ) with a requirement for sequencing 

of the viral genome. The British mutation is characterized by changes in the genes encoding the spike 

protein, and therefore can only be preliminarily detected in routine diagnosis by RT-PCR diagnostic kits 

that target sequences in the S protein. Preliminary determination of the British variant of the virus is 

based on the relative shift of the Ct value of the spike protein relative to the Ct value of the reference 

gene (e.g. ORF1ab). This communication provides data on the occurrence and diagnosis of the British 

mutation in the laboratory VIDIA-DIAGNOSTIKA. 
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ÚVOD 

Data o tzv. britské mutaci koronaviru 

SARS CoV-2 s označením VOC202012/01 (kláda 

20H/501Y.V1, linie B.1.1.7) byla poprvé 

publikována ve Velké Británii (UK) v prosinci 

2020 na základě retrospektivní analýzy 

virového genomu u vzorku z 20. září 2020. Od 

té doby začala tato nová mutace 

v UK převažovat. Po oznámení výskytu britské 

mutace na území Dánska, Belgie a Holandska 

začala panovat obava brzkého rozšíření po celé 

Evropě [1, 2, 3]. Tuto obavu podpořila 

i předběžná analýza ve Velké Británii, která 

naznačila vyšší přenosnost této mutace oproti 

dosud kolujícím variantám viru [4]. V ČR byly 

první případy britské mutace zaznamenány 

v prosinci 2020. V průběhu ledna, února 

a března 2021 se britská mutace postupně 

rozšiřovala po celém území ČR, až se stala zcela 

dominantní. 

Britská mutace je charakterizována 

několika změnami ve spike proteinu (delece 69-

70, delece 144, N501Y, A570D, D614G, P681H, 

T716I, S982A, D1118H) a také mutacemi 

v jiných genomových oblastech. Doposud bylo 

odhaleno celkem 17 změn nebo mutací [5]. 

Spike proteinem (S) se virus váže na ACE2 

(angiotensin-converting enzyme 2) receptor 

hostitelské buňky. Změny v S proteinu proto 

mohou pravděpodobně přispívat k vyšší 

přenosnosti viru s potenciálním důsledkem 

zvýšení reprodukčního čísla (R) o 0,4 nebo více 

[4, 6]. Vyšší přenosnost této mutace však 

nemusí nutně znamenat těžší průběh 

onemocnění COVID-19. Výzkum vlastností 

nové varianty a její dopady na lidské zdraví 

zatím stále probíhá, ale doposud nebyla 

pozorována výrazná změna v závažnosti 

a smrtnosti onemocnění [4].  

DIAGNOSTIKA BRITSKÉ MUTACE 

 Předběžně určit britskou mutaci 

mohou pouze RT-PCR diagnostické soupravy, 

které cílí na sekvence v S proteinu. Studie z UK 

uvádí, že delece 69-70 v S proteinu může mít za 

následek negativní signál v kanálu, v kterém se 

S protein detekuje [4]. Laboratoř VIDIA-

DIAGNOSTIKA využívá k detekci SARS CoV-2 

soupravu DB-1211 COVID-19 Multiplex RT-PCR 

Kit firmy DIANA Biotechnologies s.r.o. Tato 

souprava v jedné multiplexní RT-PCR reakci 

specificky detekuje dva virové geny – Spike 

a EndoRNAse a syntetickou RNA kontrolu, 

a tudíž je s její pomocí možné britskou variantu 

odlišit od variant ostatních. Tato souprava 

vykazuje v detekčním segmentu S proteinu 

mismatch v oblasti kódující aminokyseliny 

na pozici 570, tedy A570D. Tato substituce je 

pro britskou mutaci typická. Na základě in silico 

analýzy lze konstatovat, že posun Ct hodnot 

v S proteinu oproti segmentu v úseku ORF1ab 

v případě soupravy firmy DIANA 

Biotechnologies s.r.o. jde na vrub substituce 

A570D [7].  Dle vyjádření Národní referenční 

laboratoře pro chřipku a nechřipková virová 

respirační onemocnění není v tomto případě 

nutné všechny takto suspektní vzorky ověřovat 

sekvenací, ale vzorek lze považovat za pozitivní 

britskou mutaci na základě rozdílu Ct hodnot 

(Ct S protein – Ct EndoRNAse) > 5 [8].  

MATERIÁL A METODIKA 

 Pro účely tohoto sdělení byly 

analyzovány vzorky z období od 15. 12. 2020 

do 15. 2. 2021, které byly rutinně vyšetřeny 

v laboratoři VIDIA-DIAGNOSTIKA. Tento časový 

úsek byl zvolen s ohledem na první hlášené 

záchyty britské mutace na území ČR a její 

postupné převládání. Námi testované vzorky 

geograficky pocházely z Prahy, Středočeského 

kraje (Mělník, Neratovice) a Ústeckého kraje 

(Ústí nad Labem, Most, Chomutov). Vzorky byly 

zpracovány standardním procesem zahrnujícím 

izolaci nukleové kyseliny (NK) a specifickou 

detekci dvou virových genů – Spike 

a EndoRNAse a syntetickou RNA kontrolu. 

Izolace NK byla prováděna soupravou DB-1206 

Automated RNA isolation kit for Agilent Bravo, 

DIANA Biotechnologies s.r.o. a probíhala 

v robotické pipetovací stanici Bravo G5563GA 

s hlavou 96ST. K detekci byla použita souprava 

DB-1211 COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit 

(DIANA Biotechnologies s.r.o.) a real-time PCR 

přístroj BIO-RAD CFX96. K vyhodnocení 
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získaných výsledků byl použit software CFX 

Maestro Software Version 2.0.  

 

VÝSLEDKY 

Za období od 15. 12. 2020 do 15. 2. 

2021 bylo v centrální laboratoři VIDIA-

DIAGNOSTIKA vyšetřeno 17 893 vzorků. 

Pozitivních bylo 4 900 vzorků (27,39 %). Na 

základě relativního posunu Ct hodnoty 

S proteinu (HEX kanál) oproti Ct hodnotě 

EndoRNAse (FAM kanál) bylo předběžně 

určeno jako britská mutace 1 499 (což činilo 

v průměru 30,59 % z pozitivně testovaných 

vzorků). Pro identifikaci britské varianty je 

třeba nejprve určit rozdíl Ct HEX – Ct FAM pro 

pozitivní kontrolu, která je součástí soupravy 

DB-1211 COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit. Tento 

rozdíl se označuje jako referenční posun. 

Vzorky, u nichž je rozdíl Ct HEX – Ct FAM o 3 

a více cyklů vyšší než referenční posun, jsou 

s největší pravděpodobností vzorky britské 

varianty (obsahující mutaci A570D). Určení 

referenčního rozmezí pomůže eliminovat 

rozdíly mezi jednotlivými real-time PCR 

přístroji, a to i v rámci přístrojů stejného typu 

od jednoho výrobce. Četnost rozdílů  

Ct HEX – Ct FAM (Ct hodnot) u původní varianty 

viru ukazuje graf 1 a četnost rozdílů Ct hodnot 

u britské varianty ukazuje graf 2. U původní 

varianty viru byl v našem případě nejpočetnější 

rozdíl Ct hodnot v intervalu (2,0; 3,0>, zatímco 

u britské varianty byl nejpočetnější rozdíl Ct 

hodnot v intervalu (6,0; 7,0>. V našem případě 

byl tedy relativní posun Ct hodnot proti 

referenčnímu posunu, na jehož základě jsme 

britskou mutaci určili, nejčastěji 4–5 cyklů.  

Graf 3 ukazuje závislost Ct HEX (spike) 

na Ct FAM (EndoRNAse) u původní a britské 

varianty viru. Na první pohled je patrný posun 

Ct spike u britské varianty oproti Ct spike 

původní varianty viru.   
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Graf 1: Četnost rozdílů Ct HEX (spike) - Ct FAM (EndoRNAse) u původní varianty viru. 

 

 

Graf 2: Četnost rozdílů Ct HEX (spike) - Ct FAM (EndoRNAse) u britské varianty viru. 
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Graf 3: Závislost Ct HEX (spike) na Ct FAM (EndoRNAse) u původní a britské varianty viru. 

Podíl pozitivních PCR testů v období od 

15. 12. 2020 do 15. 2. 2021 ukazuje graf 4. Vyšší 

podíl pozitivních PCR testů je viditelný po 

vánočních svátcích, v průběhu ledna 2021 

následoval relativně setrvalý pokles. K dalšímu, 

ačkoliv ne tak výraznému, nárůstu podílu 

pozitivních testů došlo začátkem února 2021. 

Tento nárůst by mohl korespondovat 

s počínajícím rozšiřováním britské mutace, 

která se vyznačuje vyšší přenosností a 

předpokládá se její predominance nejen 

v České republice, ale v celé Evropě.  

 Postupné převažování britské varianty 

u vzorků vyšetřených v centrální v laboratoři  

VIDIA-DIAGNOSTIKA ukazuje graf 5. První 

vzorek s podezřením na britskou mutaci byl 

v naší laboratoři zachycen 19. 12. 2020 a do 

konce roku 2020 jsme zaznamenali ještě 

dalších 5 případů. Řádově jednotky případů 

britské mutace jsme zaznamenávali do 

poloviny ledna 2021 a pro větší přehlednost 

grafu jsme zvolili časový úsek od 14. 1. 2021. 

Zatímco ještě 14. 1. 2021 byl podíl britské 

varianty ze všech pozitivních vzorků 12 %, 23. 

1. 2021 tvořila britská varianta už 36 % 

pozitivních výsledků. Britská varianta u našich 

vzorků začala převažovat 2. 2. 2021, kdy tvořila 

už 62 % pozitivních výsledků a podíl této 

varianty neustále vzrůstal. V průběhu jednoho 

měsíce tedy britská varianta u námi 

vyšetřovaných vzorků z velké části vytlačila 

původní variantu viru.  
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Graf 4: Podíl pozitivních PCR testů v období od 15. 12. 2020 do 15. 2. 2021 v laboratoři VIDIA-DIAGNOSTIKA 
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Graf 5: Rozložení pozitivních PCR testů a převažování britské varianty viru v období od 14. 1. 2021 do 15. 2. 2021.  
Pozn.: Chybějící data v grafu jsou způsobena tím, že v těchto dnech byla k vyšetření SARS CoV-2 použita jiná diagnostická RT-
PCR souprava a výsledky by tímto mohly být zkreslené. 

 

ZÁVĚR 

Dle vyjádření SZÚ NRL pro chřipku 

a nechřipková virová respirační onemocnění 

není nutné vzorky vyšetřené diagnostickou 

soupravou DB-1211 COVID-19 Multiplex RT-

PCR Kit (DIANA Biotechnologies s.r. o.) a určené 

jako suspektně britská varianta ověřovat 

sekvenací virového genomu [8]. Kritériem pro 

určení britské mutace je přitom u této 

diagnostické soupravy relativní posun  

Ct hodnot (Ct HEX – Ct FAM) proti 

referenčnímu posunu o 4–5 cyklů. Rozdíly v Ct 

HEX (spike) u původní a britské varianty  

(graf 3) jsou poměrně výrazné a naše výsledky 

tedy potvrzují, že vzorky vyšetřené soupravou 

firmy DIANA Biotechnologies s.r.o. 

a vyhodnocené jako britská mutace se nemusí 

ověřovat a potvrzovat sekvenací. Vzhledem 

k relativně rychlé predominanci britské 

varianty v námi vyšetřovaných vzorcích, kterou 

jsme pozorovali v průběhu jednoho 

kalendářního měsíce, se lze přiklánět k tvrzení, 

že se tato varianta vyznačuje vyšší 

transmisivitou.   Zajímavé by jistě bylo 

i zhodnocení případných rozdílů ve virové 

náloži mezi oběma variantami viru. Avšak 

vzhledem k tomu, že stěry z nosohltanu nejsou 

standardizované, je toto hodnocení prakticky 

nemožné.
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