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Úvod  
Odpadová voda predstavuje zdroj mnohých biologických látok ľudského pôvodu. Dostávajú 
sa sem hlavne v podobe fekálií, moču ale aj slín. Vďaka tomu predstavuje odpadová voda 
nástroj na sledovanie populácie a je používaná v mnohých oblastiach, ako napríklad 
sledovanie výroby a spotreby nelegálnych psychotropných látok. 
V momentálnej situácii rozsiahlej epidémie koronavírusu je potrebné efektívne sledovanie 
a zaznamenávanie infekčných jedincov. Momentálnym nástrojom na zachytenie ohnísk 
predstavuje trasovanie kontaktov pozitívne testovaných osôb a ich následné individuálne 
testovanie na prítomnosť koronavírusu antigénovými rýchlo-testami alebo dlhšie trvajúcimi 
ale presnejšími PCR testami. Koronavírus sa okrem dýchacích ciest môže nachádzať aj v 
tráviacej sústave, kde je ale po kontakte so žalúdočnými šťavami sa inaktivuje a vylučuje 
v stolici (1). Prítomnosť koronavírusu v stolici bola preukázaná už krátko po vzniku infekcie, 
čo môže byť aj týždne pred vypuknutím klinických príznakov. (2) 
Vzhľadom na tieto skutočnosti predstavuje testovanie odpadovej vody dôležitú súčasť 
riešenia pandemickej situácie. Keďže v kratšom čase je možné sledovať väčšiu časť 
populácie, definovanú geografickým ohraničením. Viaceré publikácie už potvrdili výskyt 
koronavírusu v odpadovej vode v iných krajinách ako v Austrálii, Nemecku a iných. (3-5) 
Okrem samotnej prítomnosti sa v týchto publikáciách uvádza aj korelujúca koncentrácia 
koronavírusu v odpadovej vode s počtom nakazených obyvateľov. No vzhľadom na rozdielne 
klimatické a geografické podmienky nie je možné automaticky predpokladať úspešnosť tejto 
metódy aj v našich podmienkach. V našom projekte sme sa z tohto dôvodu zamerali na 
prítomnosť koronavírusu v odpadovej vode v Bratislavskom okrese počas obdobia druhej 
vlny nákazy koronavírusom. Cieľom bolo preukázanie využitia tejto metódy aj v našich 
podmienkach.  
V ďalšej časti nášho experimentu sme sa zamerali na množstvo a vlastnosti ľudskej DNA, 
prítomnej v odpadovej vode. Prítomnosť ľudskej DNA sa javí ako možný zdroj populačných 
informácií, avšak o pôvode, vlastnostiach a stabilite tejto DNA v odpadovej vode sa vie ešte 
veľmi málo.  
 
Metódy 
Odber vzorky: 
Odpadová voda bola odoberaná z Ústrednej čistiarne odpadových vôd vo Vrakuni (n=11) a v 
Petržalke (n=10) v okrese Bratislava v období od októbra 2020 až do marca 2021. Jeden liter 
vzorky bol odoberaný počas 24 hodín vďaka spolupráci so Slovenskou technickou 
univerzitou. Vzorka bola následne transportovaná v chlade. Po príchode na naše pracovisko 
bola potenciálne infekčná vzorka inaktivovaná pomocou tepla na 60°C, 90 minút a 
skladovaná pri -40°C.  
Spracovanie vzorky: 
Päťdesiat mililitrov vzorky bolo ultrafiltrovaných (Amicon Stirred Cells a Ultracel 10 kDa 
Ultrafiltration Discs, Sigma Aldrich, St. Louis, Missouri, USA) alebo precipitovaných 



polyethylénglykolom (4g of Poly(ethylene) glycol, Sigma Aldrich, St. Louis, Missouri, USA) 
a chloridom sodným (0,9ml NaCl, Sigma Aldrich, St. Louis, Missouri, USA). 
Izolácia RNA a DNA: 
RNA a DNA boli z odpadovej vody izolované použitím Trizolu (RNAzol® RT, Molecular 
Research Center, Inc. Cincinnati, OH, USA) a Dnazolu (DNAzol® GENOMIC DNA 
ISOLATION REAGENT, Molecular Research Center, Inc. Cincinnati, OH, USA) na základe 
protokolu od výrobcu. RNA a DNA boli eluované do 50 μl ultračistej vody. Koncentrácie 
vyizolovaných nukleových kyselín boli merané na prístroji Nanodrop 2000 (Thermo 
Scientific, Waltham, MA, USA). Izolované nukleové kyseliny boli za účelom prečistenia od 
PCR inhibítorov precipitované alkoholom a purifikované butanolom. (6) 
 
PCR 
Na detekciu prítomnosti a kvantifikáciu vírusovej RNA SARS-COV-2 bola použitá metóda 
RT-PCR so zameraním na N1 a N3 gén. V prípade DNA sme pomocou RT-PCR 
kvantifikovali množstvo ľudskej chromozomálnej a mitochondriálnej DNA. Pri nukleárnej 
DNA sme sa zamerali na detekciu génu beta globínu a pri mitochondriálnej na gén oxidázy 
cytochróm c. Výsledky RT-PCR boli prepočítané podľa počtov kópií vo vzorkách na základe 
našej kalibračnej krivky.  
  
Výsledky 
Izolácia RNA na detekciu vírusu SARS-COV-2 preukázala prítomnosť vírusovej RNA vo 
väčšine vzoriek odpadovej vody. Priemerné množstvo predstavovalo 8174±377 kópii vírusu 
na liter odpadovej vody. Jednotlivé hodnoty v závislosti od dátumu odberu sú znázornené 
v grafe 1.  
Izolácia DNA z odpadovej vody potvrdila prítomnosť celkovej DNA v priemernej 
koncentrácii 28,69±19,38 ng DNA v jednom litri odpadovej vody. Jednotlivé hodnoty 
v závislosti od dátumu odberu sú znázornené v grafe 2. Na základe RT-PCR 83% ľudskej 
DNA bolo mitochondriálneho pôvodu a 17% nukleárneho pôvodu.  
 

 
Graf 1.: Počet kópií vírusu SARS-COV-2 v 1 litri odpadovej vody, odobratej v rôznych 
dátumoch od októbra 2020 do marca 2021 
 



 
Graf 2.: Koncentrácia DNA 1 litri odpadovej vody, odobratej v rôznych dátumoch od októbra 
2020 do februára 2021 
 
Diskusia 
V takmer všetkých vzorkách odpadovej vody odobratých medzi októbrom 2020 a marcom 
2021 bol zachytený vírus SARS-COV-2. Pre porovnanie v grafe 3 uvádzame vývoj pozitívne 
testovaných obyvateľov v Bratislave. Vzhľadom na malý počet zanalyzovaných vzoriek 
odpadovej vody je ťažké posúdiť vzťah týchto dvoch hodnôt. Na základe našich výsledkov 
však vidíme, že analýza odpadovej vody bola schopná zachytiť vírus ešte v čase keď počet 
pozitívne testovaných nebol taký dramatický. Túto skutočnosť je možné odôvodniť aj na 
základe nedávnej štúdie publikovanej Amoahom et al., kedy v odpadovej vode bol 
zaznamenaný vírus SARS-COV-2 už dva týždne pred zaznamenaním klinických príznakov. 
(7) 
Na základe našich výsledkov však môžeme potvrdiť, že aj v Bratislavskom okrese je možné 
zachytiť vírus, ktorý sa vylučuje v neaktívnej forme stolicou. Je preto možné predpokladať, že 
v prípade iných vírusových ochorení s podobných charakterom, prípadne vírusových ochorení 
gastrointestinálneho traktu, predstavuje analýza odpadovej vody vhodnú metódu, vďaka 
ktorej by bolo možné zachytiť ohniská nákazy v dostatočnom predstihu. V odbere vzoriek je 
dôležité pokračovať, aby sme zistili hranicu detekcie v odpadovej vode vzhľadom na počet 
infikovaných obyvateľov. Analýzu odpadovej vody je tiež možné zúžiť napríklad na vybranú 
mestskú časť, školu, či domov seniorov. 
Čo sa týka prítomnosti ľudskej DNA v odpadovej vode, naša analýza nám ukázala pomerne 
veľkú variabilitu medzi jednotlivými odbermi, ktorá môže predstavovať rozdielnu mieru 
zriedenia vzorky vodou v závislosti od prietoku odpadovej vody. Pomer medzi nukleárnou 
a mitochondriálnou DNA nám hovorí o rovnakej stabilite chormozomálnej a mitochondriálnej 
DNA, keďže pomer týchto dvoch nukleových kyselín je v bunke približne 10-100:1 
v prospech mitochondriálnej DNA. 
Z uvedených výsledkov vyplýva, že analýza odpadovej vody v Bratislavskom okrese 
predstavuje potencionálny nástroj na sledovanie šírenia koronavírusu. Odpadová voda je 
zároveň zdrojom DNA ľudského pôvodu, ktorá poskytuje významný zdroj informácií 
o genetickej výbave populácie. 
 
 



 
Graf 3.: Počet ľudí, pozitívne testovaných PCR a Antigénovým testom v Bratislavskom 
okrese v období od októbra 2020 do februára 2021. (zdroj https://github.com/Institut-
Zdravotnych-Analyz/covid19-data) 
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