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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Státní zdravotní ústav obdržel dne 14. září 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „„InfZ““), ve které žádáte o

následující informace:

1. Co znamená „čistá virová kultura" - prosím o popis metody, jak je získávána.

Virus namnošený vpermistvním systému, např. buněčné kultuře, kterýje následněpurifikován metodou
ultracentrifugace či ultrafiltrace.

2. Prosím o doložení vitu „opakovaně izolovaného v čisté podobě" vaší laboratoří v podobě snímku

z elektronového mikroskopu, ze kterého bude zjevná homogenita izolovaných virových částic.

Uveďte také úroveň purifikace, zvětšení snímku a velikost těchto homogenních částic.

Elektronmikroskopický snímek viru SARS-CoV-2 (kultivace výtěru HCD na tkáňové kultuře VERO),
elektronmikroskopický snímek pořízený na mikroskopu Hitachi HT7800, negativní barvení. Nativní vzorek
suspenze tkáňové kultury s virovými částicemi byl centrifugován pro odstranění buněčných fragmentů, následně byla
vzniklá suspenze obarvena 2% roztokem molybdenanu amonného. Zvětšení 60 000x, velikost částice 126 nm.
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Magnitication=x60.0k 200nm

Elektronmikroskopický snímek viru SARS-CoV-2 (kultivace výtěru HCD na tkáňové kultuře VERO),
elektronmikroskopický snímek pořízený na mikroskopu Flitachi FIT7800, negativní barvení. Nativní vzorek
suspenze tkáňové kulíury s virovými částicemi byl centrifusován pro odstranění buněčných fragmentů, následně byla
vzniklá suspenze obarvena 2% roztokem uranylacetátu. Zvětšení40 000x, velikost částic 106-143 nm.
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3. Jak bylo následně potvrzeno, že se u takto vyfotografovaných částic jedná o virus SARS-CoV-2 a

vyloučeno, že se nejedná o jiné extracelulární vezikuly?

Koronaviry, podobnějako ostatní viry,jsou charakteristické svou morfologií apříslušnými rozměry částic. Na základě
rozdílů v morfologii částic, jako je např. přítomnost/nepřítomnost obalu viru, přítomnost/nepřítomnost proteinových
výběžků na povrchu viru a jejich délka, symetrie nukleokapsidy a příslušných rozměrů je možné viry v rámci

jednotlivých čeledí jednoznačně odlišit, v některých případech i do nižších taxonomických jednotek (Tbe Virus
Explorer for diagnostic electron microscopy (DIEM), RKI, 2021, Goldsmith C.S. et al., 2014). Vpřípadě
koronavirůje mošné, připoužití negativního barvení, na základě morfologických charakteristikjednoznačně říci, že
sejedná o virus xčeledi Coronaviridae. Jelikožje morfologie u všech zástupců této čeledi identická, je pro rozlišení
jednotlivých drubů koronavirů nezbytné využití molekulárně-biologických metod. INa základě morfologie částic
negativně barvených preparátůje také možné bezpečně koronaviry odlišit od extracelulárních vezikulů čistě buněčného
původu, viz např. fotodokumentace (Dash M., et al., 2020). U řady obalených virů, koronaviry nevyjímaje, dochází
v infikovaných buňkách vedleprodukce kompletních virionů, k tvorbě určitého podílu virům podobných částic (VLP),
které mohou být morfologicky sbodné s kompletními viriony, neobsabují však nukleokapsidu (Vennema, F. et al.,

1996). Ke tvorbě VTP uvolňujících se z buněk je však nezbytná přítomnost virových proteinů nvnitř buňky a
nemobou tedy vznikat v buňkách, které nejsou virem infikovány.
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4. Odborná publikace, která kontrolními experimenty ověřila platnost metody kultivace viru na
buněčných kulturách jako metody k potvrzení přítomnosti zcela neznámého viru v odebraném
vzotku pacienta.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031302520309399?via%3Dihub
https://www.nature.com/articles/nm 1024

5. Odborná publikace, která kontrolními experimenty potvrdila platnost metody sekvenace jako
metody k potvrzení délky a řazení bází genomu zcela neznámého viru, který je v sekvenovaném
vzorku předpokládán.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966842X18301768?via%3Dihub
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7034077/

https://www.nature.com/articles/nm 1024

 

 



6. Odborná publikace, která kontrolními experimenty ověřila proces invaze viru do buňky, jeho
,

replikace, likvidace buňky a rozšíření se do okolních buněk - jako reálně probíhající proces v těle
člověka.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33130519/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33278517/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.00383/full
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32642842/
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