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Klíčová sdělení:
•

Globální surveillance genetických sekvencí viru SARS-CoV-2 a souvisejících metadat je součástí reakce na
šíření nákazy onemocnění COVID-19. Spočívá ve sledování šíření viru SARS-CoV-2 z geografického
pohledu v průběhu času a v zajištění včasného odhalení a vyhodnocení mutací, které by potenciálně mohly
ovlivnit patogenitu, přenos nebo protiopatření (jako jsou vakcíny, terapeutické nebo diagnostické přípravky).

•

Ačkoli náklady a složitost genetického sekvenování v průběhu času klesly, programy pro efektivní
sekvenování stále vyžadují značné investice z hlediska personálu, vybavení, činidel a bioinformatické
infrastruktury. Navíc pro zajištění dobré kvality a smysluplného využití generovaných dat je zapotřebí
efektivní spolupráce.

•

Země jsou vyzývány k rychlému ukládání sekvencí SARS-CoV-2 do veřejné databáze s cílem jejich sdílení s
vědeckou komunitou pro účely veřejného zdraví. Investice do víceúrovňové globální sítě pro sekvenování
SARS-CoC-2 přispěje k vývoji flexibilních, vysoce kvalitních globálních programů pro sekvenování, které
pomohou při odhalování a vypořádávání se s dalšími patogeny, které se v budoucnosti mohou šířit.

Východiska
V průběhu poslední dekády začala data o genetických sekvencích (genetic sequence data, GSD) patogenů hrát
stěžejní roli v procesu detekce a managementu epidemií infekčních onemocnění. Přispívají k vývoji diagnostik,
léčiv a vakcín a jsou základem reakce na propuknutí nákazy (1-11). S objevením se nového koronaviru, později
pojmenovaného jako koronavirus 2 způsobující závažný akutní respirační syndrom (severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2) se důležitost GSD ještě více zdůraznila. Více než 280 000 úplných
sekvencí genomu bylo sdíleno prostřednictvím veřejně dostupných databází během jednoho roku od prvotní
identifikace viru SARS-CoV-2 (12). Analýza dat téměř v reálném čase přímo ovlivnila reakci v oblasti veřejného
zdraví (12-16). Cíle v oblasti veřejného zdraví spojené se sekvenováním genomu SARS-CoV-2 jsou uvedeny v
Tabulce 1.
Zvyšující se porozumění tomu, jak informace o sekvencích může přispět ke zlepšení veřejného zdraví je hnací silou
pro globální investice do zařízení a programů pro sekvenování. Klesající náklady a složitost generování GSD
poskytuje příležitosti pro rozšiřování kapacity sekvenování; nicméně přetrvávají překážky v rozsáhlém rozšíření a
sekvenovací kapacita a data nejsou ve světě rozděleny rovnoměrně, přičemž převládají GSD o viru SARS-CoV-2
ze zemí s vysokými příjmy.
Tabulka 1. Cíle v oblasti veřejného zdraví spojené se sekvenováním genomu SARS-CoV-2

-

Aktivity, které vyžadují malé úsilí a které,
jakmile jsou splněny, nemusí vyžadovat
žádné sekvenování nebo příležitostné
sekvenování v rámci následného sledování
Identifikace SARS-CoV-2 jako původce
onemocnění.
Vývoj diagnostiky SARS-CoV-2.
Podpora vývoje léčebných postupů a
očkovacích látek.
Vyšetření data přenesení na lidi a vyšetření
původu SARS-CoV-2 (probíhá).
Reinfekce:
• Vyhodnocení a zlepšení porozumění
tomuto fenoménu.
• Rozlišení mezi prolongovanou
infekcí a reinfekcí na individuální
úrovni.

Aktivity, které vyžadují trvalé sekvenovací činnosti během delšího časového období

Evoluce viru SARS-CoV-2 a její
dopad na:
- Změnu chování viru (změnu
fenotypu), např. z hlediska
přenositelnosti nebo patogenity;
- Imunitu (vycházející z vakcíny
nebo přirozené infekce);
- Diagnostiku (tj. molekulární,
serologické, antigenní testy);
- Léčebné intervence (např.
monoklonální protilátky).
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Monitorování pohybu a aktivity viru:
- Vyšetřování geografického šíření a reintrodukce
mezi populacemi.
- Vyšetřování šíření nákazy ve specifických
prostředích a populacích (např. v nemocnicích).
- Sledování zoonotické reintrodukce v obou
směrech přes druhovou bariéru.
- Monitorování životního prostředí a odpadních vod.
- Podpora klasické surveillance prostřednictvím
kvantifikace doby přenosu a vyhodnocení hnacích
mechanismů a odhadu úrovně přenosu v populaci.
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Účel tohoto dokumentu
Tento dokument poskytuje tvůrcům strategií a zúčastněným stranám na národní úrovni pokyny, jak v oblasti
veřejného zdraví maximalizovat přínos sekvenování genomu SARS-CoV-2 v krátkodobém i dlouhodobém
horizontu s tím, jak pokračuje vývoj pandemie. Jsou zde zahrnuty praktické úvahy spojené s implementací
programu sekvenování virového genomu a také přehled cílů v oblasti veřejného zdraví souvisejících se
sekvenováním genomu. Tyto pokyny se zaměřují na SARS-CoV-2, ale jsou použitelné pro další patogeny
ohrožující veřejné zdraví. Je doporučeno, aby země, které mají zájem vybudovat kapacity pro sekvenování SARSCoV-2, tak učinily v rámci širšího plánu na vybudování kapacity pro detekci a monitorování dalších patogenů
ohrožujících veřejné zdraví.
Další pokyny SZO
SZO ve spolupráci s odborníky na sekvenování z celého světa vytvořila implementační příručku Sekvenování
genomu SARS-CoV-2: průvodce implementací pro maximální dopad na veřejné zdraví . Tato příručka přináší
komplexnější východiska pro sekvenování SARS-CoV-2 a je určena těm, kdo jsou aktivně zapojeni do
implementace sekvenovacích programů (17). Poskytuje podrobný souhrn různých způsobů použití sekvenování a
přináší technické rady týkající se sekvenování patogenu v kontextu SARS-CoV-2. Laboratoře s omezenými
zkušenostmi se sekvenováním by kromě přečtení tohoto a dalších vydaných dokumentů měly aktivně vyhledávat
příležitosti ke spolupráci se zkušenými laboratořemi a/nebo se připojit k laboratorním sítím s odborností v oblasti
sekvenování, případně takovou síť vytvořit.

1. Úvod do SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 je zařazen do rodu Betacoronavirus (podrod Sarbecovirus) z čeledi Coronaviridae (18). Je to
obalený, jednovláknový RNA virus (obsahující ribonukleovou kyselinu) s pozitivní polaritou a přibližně 30kb
genomem (19). Genetické sekvenování umožňuje čtení virových genomů. Jelikož každý patogen má jedinečnou
sekvenci genomu, tato metoda může být použita pro identifikaci nových patogenů (jako v případě SARS-CoV-2)
(20). Genom viru SARS-CoV-2 kóduje nestrukturní proteiny, čtyři strukturní proteiny (spike [S], obalový [E],
membránový [M], nukleokapsidový [N] a několik domnělých doplňkových proteinů (21-23). Pro vstup viru SARSCoV-2 do hostitelské buňky je nutné navázání virového S proteinu na receptor v podobě angiotenzin
konvertujícího enzymu 2 (ACE2) hostitelské buňky (24-27). Spike protein viru SARS-CoV-2, zejména vazebná
doména pro receptor (receptor-binding domain, RBD) je klíčovým cílem pro přirozenou a očkováním indukovanou
imunitu (28-32). A proto diverzifikace genu kódujícího spike protein by potenciálně mohla mít vliv na účinnost
vakcíny, přirozenou imunitu a léčbu (monoklonálními) protilátkami (33).
Při replikaci virů, zejména RNA virů jako SARS-CoV-2, se v genomu objevují změny (mutace). Pokud získaná
mutace nepředstavuje evoluční nevýhodu, může se stát trvalou součástí populací viru SARS-Cov-2. Rychlost
evoluční změny u SARS-CoV-2 na úrovni nukleotidu je v současné době odhadována na 1 x 10-3 substitucí v
jednom místě za rok (34). To znamená přibližně jednu substituci v genomu každé dva týdny (35). Tato relativně
nízká rychlost evoluce omezuje časové rozlišení jednotlivých případů přenosu (35). Studium evoluce SARS-Cov-2
a rychlá identifikace substitucí, inzercí nebo delecí, které by mohly ovlivnit vlastnosti viru (změnu fenotypu) jsou
důležitými nástroji epidemického monitorování. Jedním z nejviditelnějších přínosů takové práce je detekce mutací,
které jsou spojeny se změnami v přenositelnosti a/nebo patogenitě viru, nebo které mohou snížit účinnost
lékařských protiopatření (diagnostiky, vakcín nebo léčiv). Sledování mutací viru v průběhu času a prostoru také
může pomoci stopovat šíření patogenu a zvýšit porozumění potenciálním cestám a dynamikám přenosu. Historie
vývoje patogenů může být zrekonstruována prostřednictvím fylogenetické analýzy. Fylogenetické a fylodynamické
(tj. jak jsou fylogeneze viru formovány epidemiologickými a evolučními procesy) analýzy mohou přinést rozsáhlé
informace užitečné pro reakci na šíření nákazy.
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2. Vytvoření optimálního přístupu k sekvenování SARS-CoV-2 v místním kontextu
2.1 Kontextově specifické stanovení priorit pro cíle a přístup k sekvenování
Ačkoli náklady na genové sekvenování v posledních dekádách významně klesly, sekvenování stále vyžaduje
značné investice do zdrojů (finančních, infrastrukturních a lidských). Prvním klíčovým krokem před zahájením
projektu sekvenování je rozhodnutí, zda se sekvenování pro dosažení konkrétního cíle opravdu vyplatí, nebo zda
jsou dostupné jiné, z hlediska času a nákladů efektivnější přístupy. Toto rozhodování může zahrnovat zvážení, zda
virové sekvenování je samo o sobě dostačující pro dosažení definovaného cíle, nebo zda by mělo být součástí
multidisciplinárního přístupu. Epidemiologicky zaměřené aktivity, které začleňují analytiky genomických dat
přímo do vyšetřovacích a reakčním týmům v oblasti veřejného zdraví, mají pravděpodobně větší okamžitý dopad
než ty, u kterých analýzy virového genomu existují jako oddělené nebo sekundární aktivity.
Tam, kde jsou zdroje na podporu sekvenování omezené, může být nutné omezit cíle programu pro sekvenování na
takové aktivity, které mají vysoký potenciál v oblasti klinické a/nebo veřejného zdraví a které mohou být trvale
udržovány. Takový program může upřednostňovat sekvenování SARS-CoV-2 i) u jedinců očkovaných proti
SARS-CoV-2, kteří ale byli později virem SARS-CoV-2 nakaženi přes známky přiměřené imunitní odpovědi na
vakcínu; ii) v rizikových prostředích, kde dochází k blízké interakci mezi lidmi a zvířaty a jde o velký počet zvířat,
která jsou náchylná k infekci SARS-CoV-2, nebo v prostředích s imunokompromitovanými pacienty s
prodlouženou dobou vylučování viru, zejména když dostávají protilátkovou léčbu proti SARS-CoV-2; iii) v
případě nečekaného nárůstu nebo změny přenositelnosti a/nebo virulence SARS-CoV-2; iv) v případě podezření na
změnu ve výkonu diagnostických metod (protilátkových, antigenních, molekulárních testů) nebo léčby; a v) během
klastrového šetření, kdy sekvenování může pomoci porozumět případům přenosu a/nebo vyhodnotit účinnost
postupů pro kontrolu infekce.
Obr. 1 zobrazuje přehled základních pilířů nutných pro sekvenování. Pokud není dostupná žádná nebo je k
dispozici jen omezená kapacita ve všech třech pilířích, bude pravděpodobně nutné vybudovat partnerství s dalšími
skupinami, aby bylo možné dosáhnout cílů sekvenování. Naopak, pokud je k dispozici dostatek kapacity a zdrojů
pro jeden nebo více pilířů, laboratoř může uvažovat o podpoře dalších partnerů se vznikajícími programy pro
sekvenování. V průběhu různých fází šíření nákazy bude vznikat proměnlivá poptávka po kapacitě a může být
nutné, aby se laboratoře posunuly od jedné strategie ke druhé.

Obr.1. Stanovení kapacity v pilířích nutné pro sekvenování za účelem výběru nejlepšího přístupu pro
nastavení programu pro sekvenování

-3-

Sekvenování genomu viru SARS-CoV-2 pro účely veřejného zdraví:
Prozatímní pokyny

2.2 Investice do globální trvale udržitelné kapacity sekvenování pro SARS-CoV-2 a další (nově se
objevující/znovu se objevující) patogeny v oblasti veřejného zdraví
Víceúrovňové laboratorní sítě SZO prokázaly funkčnost a umožnily celosvětovou spolupráci s regionální adaptací
sítí na specifické národní a regionální potřeby (36-39). Vybudování tak silné a flexibilní celosvětové sítě pro
sekevenování může maximalizovat dopad sekvenování viru SARS-CoV-2 a dalších nově se objevujících/znovu se
objevujících patogenů na veřejné zdraví. Referenční laboratoře SZO poskytující konfirmační testování na COVID19 v současné době podporují některé z těchto potřeb sekvenování a analýzy (40). Některé regiony mají, nebo
vyvíjejí, kapacity pro sekvenování, které budou schopny připojit se k celosvětové síti laboratoří/sekvenovacích
skupin. Pro určení přínosu, který mohou laboratoře v síti mít, může být proveden globální odhad kapacity pro
každý pilíř uvedený na Obr.1. Různé laboratorní sítě specifické pro jednotlivé patogeny (jako ty zabývající se
antimikrobiální rezistencí, MERS-CoV, chřipkou, spalničkami, zarděnkami, poliovirem a tuberkulózou)
investovaly do sekvenovací kapacity jako do součásti svých surveillance aktivit (8,9,41-43). Jelikož náklady na
sekvenování jsou stále značné a řada částí sekvenačního pracovního procesu může být použita pro různé patogeny
nebo cíle sekvenování, pro zajištění optimálního používání existujících kapacit je doporučována národní
spolupráce. Programy na budování kapacit by se měly zaměřit na postupný přístup k budování kompetencí. Priority
budování kapacit by měly být závislé na kontextu. Pro některé země by dávalo smysl budování kapacit mokrých
laboratoří, zatímco v jiných prostředích by mělo větší účinek externí zajištění samotného sekvenování a zaměření
se na bioinformatiku, management a interpretaci dat. Efektivní spolupráce, sdílení dat, standardizované protokoly
pro sekvenování, sdílená setkání a školení, audity, testování způsobilosti (sekvenování a analýza) a vývoj
referenčních standardů pro hodnocení různých postupů budou pomáhat v dalším vývoji vysoce kvalitních
programů pro sekvenování SARS-CoV-2 a pro detekci patogenů, které se mohou objevit v budoucnosti, a reakci na
ně. Tam, kde dochází ke sdílení vzorků v rámci sítě, by měl být zaveden vhodný mechanismus pro zasílání vzorků
podle odpovídajících požadavků.

3. Praktické aspekty implementace programu sekvenování virového genomu
Zde nabízíme obecný přehled technických požadavků k zavedení programu pro sekvenování. Podrobné informace
týkající se sekvenování SARS-CoV-2 naleznete v úplné příručce pro implementaci sekvenování SARS-CoV—2
(17).
3.1 Praktické úvahy při vývoji programu pro sekvenování SARS-CoV-2
Cíle sekvenování určí podobu pracovního procesu sekvenování (Tabulka 1). Relevantní klíčové otázky na podporu
tohoto procesu naleznete v Příloze I. Příloha II. obsahuje seznam aspektů plánování programu pro sekvenování
SARS-CoV-2. Obr. 2 popisuje pracovní proces celého sekvenování genomu SARS-CoV-2. Veškerý personál
zapojený do programu sekvenování by měl absolvovat příslušné školení a seznámit se s instrukcemi, aby mohl
plnit určený úkol. V rané fázi mají být určeny, konzultovány a zapojeny klíčové zúčastněné strany. Mezi
zúčastněné strany, které se mají zapojit do vývoje programů pro sekvenování patří orgány veřejného zdraví,
diagnostické laboratoře, zařízení pro sekvenování, analytické skupiny a, v závislosti na prostředí, týmy pro
prevenci a kontrolu infekcí nebo pracovně lékařské služby, skupiny na podporu pacientů a, kde je to vhodné, další
instituce zapojené do výzkumu rozhraní člověk-zvíře. Komunikační kanály a cesty, které jsou v souladu s cíli
programu, by měly být vyvíjeny a udržovány po celou dobu projektu, aby bylo zajištěno, že sekvenační data jsou
využívána maximálně efektivně. Pravidelná hodnocení pokroků projektu společně se závěrečným vyhodnocením
jsou klíčová z hlediska zajištění, že dochází k poučení a zlepšením tam, kde je to zapotřebí. Úspěšné dosažení cílů
programu pro sekvenování se zaměřením na nově se objevující patogeny vyžaduje zapojení odborníků z různých
oborů: (i) sekvenování v mokré laboratoři a bezpečné zacházení se vzorky s virem; (ii) generování přesných
genomů ze surových dat; (iii) analýza genomů za účelem generování smysluplných výsledků, které jsou užitečné
pro reakci na šíření nákazy; a (iv) patogeny. Většina odborníků bude kvalifikována pouze v jedné nebo dvou z
těchto oblastí. V případě (ii) a (iii) jsou pro dosažení rychlých výsledků vyžadovány výkonné počítačové systémy.
Spolupráce mezi odborníky s různými dovednostmi a sdružování zdrojů je proto často klíčem ke generování
včasných, přesných a efektivních výsledků, které mohou skutečně ovlivnit veřejné zdraví.
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Obr.2. Pracovní proces sekvenování celého genomu SARS-CoV-2. Všimněte si, že úspěšná implementace
tohoto pracovního procesu bude zahrnovat oboustrannou komunikaci mezi zapojenými odborníky na
různých úrovních; například ti, kteří budou provádět interpretaci údajů, by ideálně měli diskutovat výběr
vzorků ze sekvenování s těmi, kteří se věnují výběru a přípravě vzorků.
3.2 Etické aspekty
Při navrhování programu pro sekvenování je důležité posoudit etické důsledky. Měla by být rozpoznána možná
rizika sociální újmy pro účastníky výzkumu a měly by být definovány strategie na jejich zmírnění. Jakákoliv
navržená šetření mají být posouzena a schválena výborem pro etickou kontrolu, který vezme v úvahu společenskou
hodnotu, vědeckou oprávněnost, výběr účastníků, poměr rizik a přínosů, informovaný souhlas a trvalý respekt k
účastníkům (44-46) . Tam, kde výzkumníci nemají zkušenosti s rozpoznáváním možných etických problémů
spojených se sekvenováním nakažlivých patogenů jako SARS-CoV-2, je silně doporučováno navázat mezinárodní
spolupráci a zapojit příslušné odborníky (44). Spolupráce mezi výzkumníky po celém světe by měla zajistit
spravedlivé a vzájemně přínosné partnerství v rámci výzkumu. Lokální výzkumníci mají být podporováni v tom,
aby se ujali vedoucích a aktivních rolí v rámci výzkumného procesu, protože se pravděpodobněji budou lépe
orientovat v místní zdravotní péči a výzkumných systémech a budou schopni převést výsledky do strategie (44,
45). Etické aspekty sdílení sekvence genomu a metadat jsou diskutovány v části 3.7.
3.3 Aspekty strategie vzorkování a přípravy vzorků
Jakmile jsou určeny cíle, je třeba s příslušnými zúčastněnými stranami připravit vhodnou strategii vzorkování.
Podrobnosti o vzorkování naleznete v implementační příručce pro sekvenování SARS-CoV-2 (17). Ideálně by
důvody výběru vzorků pro sekvenování měly být zaznamenány v metadatech, protože zařazení nenáhodných
podskupin vzorků může ovlivnit spolehlivost některých genetických analýz, jako jsou fylogenetické a
fylodynamické analýzy. Praktické rady, jak sbírat klinické vzorky, jsou popsány v pokynech pro diagnostiku
SARS-CoV-2 (47). Před sekvenováním je doporučeno obohatit vzorek o genetický materiál SARS-Cov-2 oproti
jinému genetickému materiálu. Během tohoto kroku dbejte na to, aby vzorek nebyl kontaminován (17, 48, 49).
Přístupy založené na PCR představují levnou, rychlou a pohodlnou cestu ke zvýšení množství genetického
materiálu viru dostupného ve vzorku před sekvenováním, příkladem je přístup navržený projektem ARTIC
Network (51-53). Více informací o technických detailech a výběru optimální metody pro různá prostředí naleznete
v implementační příručce pro sekvenování SARS-CoV-2 (17). Po výchozí přípravě vzorků sloužící k obohacení
genetického materiálu SARS-CoV-2 mohou být knihovny obvykle připraveny za použití protokolů pro
sekvenování, které jsou vhodné pro jakýkoliv virus.
3.4 Laboratorní aspekty
Strategie sekvenování SARS-CoV-2 zahrnují cílené přístupy, které spoléhají na znalost genomu, a metagenomické
přístupy, které nevyžadují předchozí znalost genomické sekvence (54, 55). Příloha III shrnuje klíčové výhody a
omezení každé z běžně používaných sekvenačních technologií. Před investováním do kapacity pro sekvenování by
měly být zváženy požadavky na různé technologie z hlediska lidských zdrojů, odborných schopností personálu,
laboratorní infrastruktury, doby běhu, nákladů, snadnosti použití, zpracování následných údajů, propustnosti (míry
produkce dat) a přesnosti sekvenování. Počet vzorků, které mají být analyzovány, bude záviset na záměru
sekvenování. Při počítání nákladů berte v úvahu nejen pořízení vybavení na sekvenování, ale také opakující se
náklady na činidla, údržbu a servisní smlouvy. Tyto pokyny se náklady nezabývají, ale můžete zde nalézt rozsáhlý
aktuální přehled (8). Spolehlivost sekvenování by měla být podpořena zavedením základní infrastruktury,
zahrnující spolehlivé internetové připojení a dodávku elektřiny, vhodné prostředí (např. některé platformy vyžadují
prostředí bez vibrací a prachu, zaznamenávání a regulaci teploty a vlhkosti) a evidované uchovávání
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vzorků. Mají být zavedena vhodná opatření v oblasti biobezpečnosti a bioochrany. Posouzení nákladů a požadavků
na základní infrastrukturu může pomoci rozhodnout, zda by vlastní sekvenování mělo být provedeno interně nebo
by raději mělo být outsourcováno. Technologie se rychle mění; proto se některé techniky stanou obsolentními nebo
výrobci přejdou na jiné stroje a/nebo činidla. Před realizací velkých investic je doporučeno stanovit, na jak dlouho
se výrobce zaváže k dodávání činidel a podpoře údržby a řešení problémů vybraných platforem. Při plánování
programu by také měla být vzata v úvahu dostupnost pomocných činidel a doplňkového pracovního vybavení pro
sekvenování (týká se to např. extrakčních metod [automatických nebo manuálních], nástrojů pro kvantifikaci
genetického materiálu, nástrojů pro amplifikaci a inkubaci, čištění vzorků a uchovávání vzorků a činidel).
Laboratoře, které provádějí sekvenování genomu, mají mít vysoce kvalitní PCR kapacitu pro SARS-CoV-2
potvrzenou interním nebo externím zajištěním kvality. Navíc pro každý krok v rámci procesu by měly být
stanoveny a monitorovány ukazatele kvality.
3.5 Aspekty bioinformatiky a výpočetní techniky
Hardwarové požadavky se liší v závislosti na přijatém přístupu (podrobnosti naleznete v implementační příručce
(17)). Objem vytvořených surových dat závisí na metodě sekvenování (viz Příloha III) a počtu sekvenovaných
vzorků (56). Výpočetní výkon požadovaný pro analýzu dat se také liší podle cíle a metody sekvenování. Například
fylogenetika a zarovnání genomu může vyžadovat vysoce výkonný výpočetní systém, zejména pokud jsou soubory
dat rozsáhlé. Náklady na architekturu výpočetního systému nutného pro uchovávání a manipulaci s těmito daty je
třeba vzít v úvahu při vývoji sekvenační pipeline (série integrovaných postupů). Bioinformatická pipeline bude
záviset na presekvenačních laboratorních fázích, platformě pro sekvenování a používaných činidlech. Podrobný
popis bioinformatické pipeline naleznete v implementačních pokynech (17).
3.6 Aspekty pojmenování a nomenklatury virů
Pro SARS-CoV-2 zatím nebyla zavedena konzistentní nomenklatura. V případě chybějící dohodnuté konzistentní
nomenklatury jsou obecně používány tři nomenklaturní strategie. Linie nebo klady mohou být definovány na
základě virů, které sdílejí fylogeneticky determinovaného společného předka. Jak GISAID, tak Nextstrain mají za
cíl poskytovat širokou kategorizaci celosvětové diverzity pomocí pojmenování různých fylogenetických kladů.
Rambaut a spol. navrhli dynamickou nomenklaturu pro linie SARS-Cov-2, která se zaměřuje na aktivně se šířící
virové linie a ty, které se šíří na nová místa (57). Pro automatické přiřazení nových sekvencí k linii a/nebo kladu je
k dispozici software. (58-60). Se zvyšující se rozmanitostí v genomech SARS-CoV-2 roste poptávka po jednotné
nomenklatuře (57, 61, 62). Zatímco konzistentní nomenklatura neexistuje, nejlepším přístupem by mohlo být
sestavení seznamu konkrétních linií a/nebo kladů za použití všech tří běžně používaných systémů, nebo alespoň za
výslovného uvedení používané nomenklatury.
3.7 Sdílení genomických sekvencí a metadat
Rychlé sdílení GSD patogenů spolu s relevantními anonymizovanými epidemiologickými a klinickými metadaty
maximalizuje vliv sekvenování genomu na reakci v oblasti veřejného zdraví (63-65). Široké sdílení sekvencí
SARS-CoV-2, stejně jako diagnostických protokolů, protokolů pro sekvenování a vzorků, znamenalo globální
přínos pro dosažení celosvětové kapacity molekulární diagnostiky (66-68). Vědecká/lékařská komunita by měla
pokračovat v budování celosvětové spolupráce a včasném sdílení dat během šíření SARS-CoV-2 a nákaz, které se
mohou objevit v budoucnu. Pro sdílení dat o genomických sekvencích SARS-CoV-2 se nabízí dvě odlišné
možnosti: „veřejná doména“ a „veřejný přístup“ (69). Databáze s veřejnou doménou umožňují přístup k datům,
aniž by požadovaly identitu toho, kdo k ní přistupuje a používá data, například INSDC provozována DDBJ,
EMBL-EBI a NCBI. V databázích s veřejným přístupem, jako je GISAID, se uživatelé musí identifikovat, aby bylo
zajištěno transparentní používání dat, umožněn efektivní dohled, chráněna práva přispěvatelů dat, vyvinuto nejlepší
úsilí ke spolupráci s poskytovateli dat a poděkováno za jejich přispění k publikovaným výsledkům. Zmíněné
příklady jsou bez poplatků a dostupné veřejnosti. Při vývoji projektů na sekvenování patogenů je zcela nezbytné
určit, která, pokud některá, z těchto možností výběru je nejvhodnější a zda jsou nutné další metody pro přístup a
sdílení GSD (44). Jedním z důležitých faktorů pro zajištění kontinuálního sdílení genetických dat je vyjádření
náležitého uznání těm, kteří sbírají klinické vzorky a generují genomické sekvence viru. Zdroje dat by měly být
přiznány vždy, když jsou používána veřejně dostupná data, a kde je to možné, měly by být citovány související
publikace a předtištěné články.
Data sekvence, zahrnující konsensuální sekvence, částečně konsensuální sekvence a surová data sekvence, mohou
být přínosně sdílena ve více formátech. Před sdílením by měla být pečlivě posouzena kvalita dat sekvence, včetně
potenciální kontaminace amplikony produkovanými během PCR. V případě, že je objevena a opravena chyba,
měly by laboratoře kontaktovat platformy sdílející sekvence pro aktualizaci dříve odevzdaných částečných
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sekvencí. Sdílení surových virových sekvenačních readů (tj. všech jednotlivých sekvenovaných fragmentů
virového genomu před sestavením do jednoho konsensuálního genomu) je důležité, protože umožňuje přímé
srovnání efektu různých bioinformatických přístupů ke generování konsensuálního genomu a usnadňuje případné
opravy chyb. Kvůli rozsáhlé velikosti dat sekvenovaných knihoven může být sdílení dat na úrovni readů o něco
náročnější v prostředích s omezenou rychlostí uploadu nebo přerušovaným spojením. Jakákoliv sdílená data by
měla chránit anonymitu pacienta. Pro zajištění anonymity pacienta musí být surová data obsahující lidské ready
před sdílením filtrována pro zachování pouze jiných než lidských (tj. virových) GSD (43). Aby sekvenační data
mohla být použita v řadě fylogenetických aplikací, je nutné sdílení propojených metadat, jako je datum odběru
vzorku nebo přibližné místo vzorkování. Nicméně by mělo být pečlivě zváženo, která metadata mohou být
opodstatněně sdílena, aniž by došlo k ohrožení anonymity pacienta.
Předběžné analýzy GSD jsou často sdíleny prostřednictvím fór, platforem a předtiskových serverů (70-72).
Prostřednictvím svých publikací, stejně jako u všech vědeckých zpráv, by vědci měli zvážit silné a slabé stránky
svých analýz a způsoby, jak analýzy mohou být interpretovány nebo prezentovány různými publiky před
recenzováním.
Je doporučeno, aby vědci poskytli jasnou interpretaci svých poznatků, aby bylo minimalizováno riziko
neporozumění nebo nesprávného zacházení s výsledky.

4. Cíle v oblasti veřejného zdraví spojené se sekvenováním genomu SARS-CoV-2
Níže jsou shrnuty příklady klíčových cílů v oblasti veřejného zdraví spojených se sekvenováním SARS-CoV-2;
podrobné popisy naleznete v implementační příručce pro sekvenování SARS-CoV-2 (17).
4.1 Identifikace a charakterizace SARS-CoV-2 a vývoj protiopatření
Sdílení kompletní genetické sekvence nového viru počátkem ledna 2020 bylo zásadní pro charakterizaci SARSCoV-2 a umožnilo rychlý vývoj diagnostiky a podpořilo vývoj léčebných postupů a vakcín (73-80). Genomické
sekvenování rozšiřuje naše povědomí o původu a přenosu nových virů. Studiem genomů původního viru SARSCoV-2 dostupného z Wu-chanu, Čínské lidové republiky a okolních oblastí, bylo možno určit nejpozdější možné
datum objevení se u lidí na listopad – prosinec 2019 (74, 75, 81, 82). Sběr vzorků od široké škály zvířat pomáhá
výzkumu v oblasti identifikace iniciálního zvířecího zdroje a/nebo potenciálních mezihostitelů (81, 83, 84).
4.2 Monitorování přenosu a geografického šíření
Fylogenetika je metoda pro zkoumání evolučních vztahů mezi různými organismy za použití jejich genetických
sekvencí. Používá se téměř v každém oboru biologie a má řadu důležitých uplatnění při utváření reakcí v oblasti
veřejného zdraví (17, 85-87). Dostupnost epidemiologických nebo klinických dat souvisejících s odběrem vzorků
virové genomické sekvence (často označované jako metadata, např. datum odběru vzorku, lokace pacienta, klinické
parametry) rozšiřuje interpretaci fylogenetických analýz. Která metadata jsou požadována se různí podle záměru
genomického sekvenování. Technické aspekty týkající se fylogenetických a fylodynamických analýz, metadat a
běžných rizik nesprávné interpretace naleznete v implementační příručce pro sekvenování SARS-CoV-2 (17).
4.2.1 Zkoumání geografického šíření a reintrodukce mezi populacemi
Pro sledování celosvětové cirkulace viru SARS-CoV-2 se používají fylogeografické analýzy, které využívají
genomické sekvence a informace o místě vzorkování (13, 47, 88-90). Fylogeografické rekonstrukce jsou často
výpočetně náročné a strategie založené na podvzorkování mohou pomoci snížit tuto výpočetní zátěž. Odvození
pohybu viru nebo země původu specifických kladů/linií může být cenné, ale mělo by být prováděno s opatrností,
protože některé faktory mohou fylogenetickou rekonstrukci zkreslovat. Například nedostatek dostupných genomů
SARS-CoV-2 z některých oblastí může snížit pravděpodobnost, že tyto oblasti budou rekonstruovány jako
zeměpisný původ linie/kladu. Genomické sekvence mohou být v některých databázích spojeny s lokací odběru
vzorku namísto s lokací, u které je podezření, že je místem nakažení pacienta. Tam, kde se tyto lokace liší, protože
pacient se v době mezi časy nakažení a vzorkování viru přemístil, může fylogenetická analýza vést k nepřesné
rekonstrukci původu specifických kladů/linií (91). Tyto výsledky by měly být interpretovány opatrně, a ne s
předpokladem, že fylogenetické výsledky představují skutečné vzory spaciotemporálního (v čase a prostoru) šíření
viru.
Metody odvození spaciotemporálního šíření nákazy také mohou být využity pro zkoumání faktorů, které byly hnací
silou pro šíření viru (92). Určení hnacích mechanismů přenosu může pomoci formovat nové strategie pro prevenci
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šíření. Tento přístup byl použit například při propuknutích nákazy virem Ebola v západní Africe (93, 94). V
případě SARS-CoV-2 některé země použily genomické sekvenování pro stanovení podílu místního přenosu v
porovnání s importovanými případy a využily tuto informaci při přijímání politických rozhodnutí (89, 90, 95-100).
Fylodynamická identifikace faktorů, které jsou důležité pro porozumění přenosu, je často výpočetně náročná a
vyžaduje úpravu rozsáhlých dat týkajících se potenciálně vysvětlujících faktorů (např. hustota lidské populace,
lidská mobilita). Analýzy jsou proto často dokončeny týdny až měsíce po genomickém sekvenování viru. Nicméně
i retrospektivní analýzy jsou užitečné pro doporučení intervencí u viru SARS-CoV-2 nebo patogenů, které se
potenciálně mohou objevit.
4.2.2 Hodnocení důkazů o cestách přenosu nebo klastrech
V rámci vyšetřování klastrů a šíření nákazy virem SARS-CoV-2 bylo používáno fylogenetického klastrování.
Analýzy klastrů přenosu mohou směrovat lokální rozhodnutí, jaká regulační opatření jsou nutná pro předcházení
budoucímu přenosu ve zjištěném ohnisku nákazy (101). Vzhledem k relativně pomalé evoluční rychlosti viru
SARS-CoV-2 (tj. substituce jednoho nukleotidu každé dva týdny) je možné očekávat, že řada jednotlivých přenosů
nebude zjistitelných na základě dat o genomické sekvenci (35). Fylogenetické klastrování sekvencí od pacientů s
hypoteticky stejným zdrojem expozice by odpovídalo této expozici (přestože není spolehlivě prokázána). Naopak
fylogenetická separace sekvencí viru od pacientů s hypoteticky stejným zdrojem expozice by přesvědčivě ukázala,
že společný zdroj infekce byl identifikován nesprávně.
4.2.3 Kvantifikace období přenosu a sledování reprodukčního čísla v průběhu času
Fylogenetické přístupy založené na metodě molekulárních hodin mohou pomoci odhadnout horní a dolní hranice
doby cirkulace vzorkovaných genetických linií viru v dané populaci (74, 90, 102-106). Tento přístup může
poskytnout přesnější informace o období virového přenosu než klinická identifikace případů, zejména v časných
nebo pozdních fázích epidemie, kdy je surveillance omezena. Studium rozdílů u detekovaných genomických
sekvencí může určit, zda jde o klinicky nedetekovaný lokální přenos. V těchto prostředích, kde vznikne podezření
na nedetekované šíření, budou muset být zavedeny programy pro vylepšenou diagnostickou surveillance.
Analýza genomických sekvencí může také odhadnout, kolik jedinců je v dané populaci infikováno jedním
člověkem (reprodukční číslo [R 0]) a pomoci při hodnocení relativních změn rozměru epidemie v průběhu času.
Tato informace může být využita pro posouzení specifických regulačních opatření.
4.2.4 Environmentální surveillance nad odpadními vodami a kaly
V případě patogenů, jako jsou polioviry, je monitorování odpadních vod důležitým nástrojem pro sledování tichého
šíření virů v komunitě. Tento přístup poskytuje příležitosti detekovat šíření (předtím než byli klinicky detekováni
první pacienti), odhadnout prevalenci a porozumět genetickému propojení a diverzitě (107, 108). Některé země
potvrdily molekulární detekci RNA SARS-Cov-2 v odpadních vodách (109-115). Proto environmentální
surveillance představuje slibný přístup, hlavně v prostředích s nízkou prevalencí, pro identifikaci nerozpoznaných
přenašečů a může sloužit jako systém „včasného varování“ v případě objevení se SARS-CoV-2 nebo změny v
prevalenci (109, 116, 117).
4.2.5 Zkoumání potenciálních reinfekcí
Sezónními koronaviry mohou být lidé infikováni opětovně (118). V případě SARS-CoV-2 byly zaznamenány
případy reinfekce (119-124). V tomto kontextu mohou být genomické sekvence SARS-CoV-2 vzorkované z první
a následujících epizod porovnány za účelem určení, zda nová detekce SARS-CoV-2 u daného jedince je reinfekcí
nebo výsledkem prolongovaného vylučování viru (125, 126). Pokud sekvence z různých epizod mají výrazné
genetické odlišnosti, jako výskyt v různých, dobře doložených liniích/kladech, následné epizody mohou být
považovány za opakované infekce. Pro porozumění, zda je reinfekce spojena s antigenně odlišným kmenem, nebo
souvisí s nedostatečnou ochrannou imunitní odpovědí na prvotní infekci, je nutné provést souběžné sérologické
vyšetření. Sekvenování proto může pomoci lépe porozumět frekvenci a potenciálním rizikovým faktorům reinfekce
(125, 126).
4.3 Monitorování evoluce SARS-CoV-2
4.3.1 Strukturované hodnocení případně relevantních mutací
Genomické sekvenování může být použito pro určení genetických substitucí, které mohou měnit charakteristiky
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virové infekce (jde o změnu fenotypu), jakou jsou přenositelnost nebo virulence. Všechny viry během šíření
procházejí genetickými změnami, ale velká většina získaných změn zásadně neovlivňuje chování viru. Nicméně,
vzácné genetické změny u SARS-CoV-2 mohou způsobit podstatné změny fenotypu, které jsou z hlediska
veřejného zdraví důležité. Dopad takových změn je náročné určit a prokázat. Obecně je složité s jistotou stanovit,
zda zvýšení relativní prevalence dané mutace (daných mutací) v průběhu času je způsobeno fenotypickým
rozdílem. Predominance specifické virové linie/kladu v populaci může být například způsobena spíše chováním
infikované lidské populace než chováním viru samotného. Takové vzory jsou většinou stochastické. Nicméně
pokud fylogenetická analýza naznačí potenciální epidemiologický nebo klinický vliv specifických mutací/obměn,
je vyžadováno řádné provedení klinických genomických studií za účelem posouzení kandidátských variant, které
mohou viru propůjčit klinicky pozorované změny fenotypu. Genetické změny navrhované jako příčiny změn
fenotypu mají být posouzeny pomocí standardizovaných přístupů, zahrnujících studie modelování proteinů pro
vyhodnocení potenciálního dopadu a in vitro a in vivo experimenty s mutantním virem (klony) se specifickými
obávanými mutacemi pro potvrzení nebo vyvrácení specifických vlastností kandidátních variant. Byla ustavena
specializovaná pracovní skupina SZO, odvozená od sítě referenčních laboratoří SZO pro SARS-CoV-2. Pracovní
skupina pro evoluci SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 Evolution Working Group, SEWG) se zaměřuje na evoluci
SARS-CoV-2 s cílem poskytnout SZO včasnou identifikaci a posouzení potenciálně relevantních mutací, stejně
jako doporučení pro zmírnění rizik (16, 40, 127).
4.3.2 Monitorování vlivu evoluce SARS-CoV-2 na protiopatření
Minimálně by celosvětová surveillance pro genomy SARS-CoV-2 měla v ideálním případě detekovat objevení se
linií SARS-CoV-2 s genetickými variantami, které ovlivňují účinnost protiopatření. Monitorování genomických
změn SARS-CoV-2, které mohou snížit účinnost vakcín by mělo doprovázet uvedení vakcinační kampaně spojené
se SARS-CoV-2. Monitorování a vyšetřování možných příčin selhání vakcíny by mělo zahrnovat genomická
hodnocení pro určení potenciálních virových únikových mutantů. Sekvenování navíc může pomoci při identifikaci
únikových mutantů u monoklonálních protilátek (128) a budoucích léčiv. Genomické monitorování za účelem
určení lékové rezistence bylo používáno pro další patogeny, zahrnující chřipku, HIV a Mycobacterium tuberculosis
(9, 129).
Genomické sekvenování také může být použito v rámci monitorování genetických změn, které ovlivňují
molekulární diagnostiku. Použití více cílů při detekci SARS-CoV-2, jako u multiplexního PCR zaměřeného na dvě
nebo více oblastí virového genomu, je nákladově efektivním přístupem umožňujícím snížení šance na falešně
negativní výsledky testů jako následků virové evoluce (47, 127). Sekvenování virového genomu nebo cílového
genu by mohlo být provedeno v případě, kdy dochází k opakovanému selhání při detekci jednoho cíle nebo nově
sledovaných rozdílů v senzitivitě testů cílících na různé oblasti za účelem rozpoznání možné příčiny. Další
informace naleznete v prozatímních pokynech pro diagnózu infekcí SARS-Cov-2 (47). Virové mutace také mohou
ovlivnit antigenní nebo sérologické testy a genomické sekvenování může pomoci v rané fázi detekovat potenciální
selhání takových testů (130-132).
4.3.3 Evoluce SARS-CoV-2 na rozhraní člověk-zvíře
Když se virus přenese z jednoho druhu na jiný, virus se může adaptovat na nového hostitele. Receptor ACE2, na
který cílí SARS-CoV-2, je podobný napříč lidmi a mnoha různými druhy zvířat (hlavně savců) (133, 134). Proto je
zde potenciál pro přenos z člověk na zvíře (antroponózu). Zatímco homologie ACE2 naznačuje, že ostatní zvířata
mohou být na SARS-CoV-2 citlivá, jiné proteiny, které jsou klíčové pro replikaci viru, se mohou lišit a bránit
infekcím u těchto zvířat. Pro určení citlivosti konkrétních zvířat jsou proto zapotřebí příslušná reálná nebo
experimentální data o infekci. Ukázalo se, že různá zvířata jsou na SARS-CoV-2 citlivá (15, 127, 135-151), a je
známo, že SARS-CoV-2 je u některých zvířecích druhů přenosný (např. u norků a křečků). U některých zvířecích
druhů byla také prokázána rezistence vůči infekci virem SARS-CoV-2. V sekvenci, která kóduje virový spike
protein, jenž se váže na receptory ACE2, se mohou objevit genetické změny umožňující viru přeskočit na nové
hostitelské druhy. Spike protein viru SARS-CoV-2, zejména doména RBD, je klíčovým cílem pro přirozenou a
očkováním indukovanou imunitu (28-32). Diverzifikace genomických oblastí kódujících spike protein již byly
sledovány v případech, kdy lidé nakažení virem SARS-CoV-2 infikovali norky a dále byl pozorován sekundární
zoonotický přenos zpět na člověka (149). Proto diverzifikace spike genu následující po výměně SARS-CoV-2 mezi
člověkem a zvířetem pravděpodobně zvyšuje riziko objevení se kmenů, které mohou snadno reinfikovat člověka a
mohou být spojeny s nižší účinností vakcíny nebo vnímavostí k léčbě monoklonálními protilátkami (33). Aby se
těmto případům bránilo, je doporučeno, aby země prováděly hodnocení rizik týkající se potenciálního šíření na jiné
druhy žijící s lidmi nebo v blízkosti lidí v domácím, venkovském, zemědělském nebo jiném zoologickém prostředí
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(127, 152-154). Pro zajištění včasné detekce těchto případů je zapotřebí zavést strategie na zmírnění rizika a je
nutné adekvátní monitorování. Monitorování vyžaduje zdroje a cílené strategie by měly být osvojeny všude, kde je
to možné. Tato situace vyžaduje strategii One Health, v rámci které různé disciplíny pracují společně, včetně
veřejnosti, klinického a pracovního lékařství, veterinárních úřadů a úřadů pro divokou zvěř, lesnictví a řízení
přírodních zdrojů (127, 152, 155-157). Tato spolupráce by se také měla zaměřit na vývoj společného vyšetřování
šíření nákazy a prevenci infekcí a kontrolní protokoly, testování potenciálně infikovaných lidí a zvířat a sdílení
sekvenačních dat. Tam, kde je zjištěna antroponotická nebo sekundární zoonotická infekce, může sekvenování
virového genomu pomoci při posuzování možných nových rizik spojených s těmito případy.

Metody
Tyto prozatímní pokyny byly vytvořeny v souběhu s implementační příručkou Sekvenování genomu SARS-CoV-2:
průvodce implementací pro maximální dopad na veřejné zdraví. Implementační příručka byla vyvinuta na základě
konzultací s odborníky zkušenými v různých oblastech genomického sekvenování z Global Laboratory Alliance of
High Threat Pathogens (GLAD-HP), referenční sítě pro konfirmační testování na COVID-19 a Global Outbreak
Alert and Response Network (GOARN). Po úvodních diskuzích skupiny pro technické psaní, vedené dočasným
poradcem a členy Laboratorního týmu SZO pro COVID-19, byly hledány příspěvky od dalších odborníků uvnitř i
mimo SZO a uskutečnila se dvě online setkání s cílem vyřešit dosud nezodpovězené otázky. Následně byly tyto
prozatímní pokyny zpracovány pro národní zúčastněné subjekty, přičemž obsahovaly relevantní informace z těchto
prozatímních pokynů a další relevantní informace pro toto cílové publikum. Tyto prozatímní pokyny byly následně
rozeslány pro vložení dat odborníkům, kteří pomáhali při vypracování implementační příručky, referenční síti pro
konfirmační testování na COVID-19, regionálním ústředním laboratorním místům a dalším zúčastněným stranám,
jak je uvedeno v poděkování.

Plány na aktualizaci
SZO neustále pozorně sleduje jakékoliv změny, které by mohly ovlivnit údaje uvedené v tomto odborném shrnutí.
Pokud se jakékoliv okolnosti změní, SZO vydá jeho aktualizaci. V případě, že žádná aktualizace nenastane, platí
tento dokument jeden rok od data vydání.
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Příloha I: Klíčové otázky ke zvážení před
zahájením programu pro sekvenování
(1) Jaké jsou očekávané výstupy programu pro sekvenování?
(2) Jaké vzorky by měly být sekvenovány, aby bylo dosaženo očekávaných výstupů určených v
kroku 1? Které zdroje metadat nebo doplňujících dat jsou zásadní?
(3) Kdo jsou klíčové zúčastněné strany a za co odpovídají? Jak mohou být efektivně
zapojeny?
(4) Jak mohou být vzorky a informace podle potřeby rychle a vhodně přenášeny mezi
zúčastněnými stranami?
(5) Je projekt navržen v souladu s místními, národními a mezinárodními zákony a etickými
doporučenými postupy?
(6) Jsou k dispozici adekvátní finanční zdroje, vybavení a lidské zdroje pro splnění všech fází
získávání vzorků, sekvenování v mokré laboratoři, bioinformatických, fylodynamických a
dalších analýz, sdílení dat a komunikace včasných výsledků příslušným zúčastněným
stranám?
(7) Jak může být dosaženo cílů, aniž by byl narušen chod dalších oblastí laboratorní
práce, jako je klinická diagnostika, a nedocházelo ke zdvojení úsilí?
(8) Jak bude program hodnocen z hlediska efektivity nákladů a dopadu?
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Příloha II: Kontrolní seznam pro nastavení
programu pro sekvenování SARS-CoV-2
Cíle


Definujte očekávané cíle programu pro sekvenování; jaké informace sekvenování pravděpodobně poskytne navíc
nebo které budou nákladově efektivnější v porovnání s existujícími přístupy?

Určení a zapojení zúčastněných stran






Určete klíčové zúčastněné strany.
Prodiskutujte cíle programu s vedoucími zástupci zúčastněných skupin a pro každou skupinu definujte její
odpovědnosti.
Mějte na paměti sdílení edukačních materiálů týkajících se potenciálního sekvenování SARS-CoV-2 a
souvisejících požadavků se zúčastněnými stranami.
Určete potřebná propojení mezi klíčovými zúčastněnými stranami, která umožní rychlý pohyb vzorků, požadavků na
informace a použití výsledků.
Ujistěte se, že mezi zúčastněnými stranami jsou zavedena vhodná propojení.

Technické aspekty






V rámci diskuze s vedoucími členy týmů pro identifikaci případů a analytických týmů určete úroveň genomického
sekvenování nutnou pro dosažení požadovaných cílů.
V rámci diskuze s vedoucími členy týmů pro identifikaci případů a analytických týmů určete, jaká metadata jsou
nutná pro dosažení požadovaných cílů.
Zvolte vhodné protokoly pro přípravu vzorků a knihoven.
Zvolte vhodné bioinformatické protokoly.
Zvolte vhodné analytické protokoly.

Logistické aspekty









Zvažte, kde se bude sekvenování a analýza provádět (např. v existující diagnostické laboratoři nebo externí
komerční nebo akademické laboratoři).
Zvolte vhodné zdroje financování, které budou dostačující pro podporu laboratorního sekvenování, uchovávání a
analýzy dat.
Zajistěte, aby bylo dostupné dostatečné množství činidel a výpočetních zdrojů a aby mohly být trvale podle potřeby dodávány.
Zajistěte, aby byly k dispozici dostatečné a vhodné lidské zdroje pro plnění programu na každé jeho úrovni.
Zajistěte, aby mohla být udržována integrita vzorků na všech stupních pipeline prostřednictvím studeného řetězce nebo dalších
opatření.
Zajistěte adekvátní sběr a uchovávání metadat a správné propojení s biologickými vzorky.
Vezměte v úvahu možný dodatečný tlak, který sekvenování vyvine na existující nástroje reakce v oblasti veřejného
zdraví a hledejte cesty pro jeho zmírnění.
Pro případy rozsáhlých programů pro sekvenování určete, jak zefektivnit proces sdílení dat a vzorků mezi
zúčastněnými skupinami (např. proveditelnost používání jednovzorkové identifikace a identických formátů
metadat).

Zajištění bezpečného a etického prostředí




Provádějte odpovídající etické kontroly generování, používání a uchovávání sekvenačních dat a souvisejících metadat.
Provádějte hodnocení rizik sekvenovacích činností pro zajištění náležité biobezpečnosti ve všech fázích.
Provádějte hodnocení rizik sekvenovacích činností pro zajištění náležité bioochrany ve všech fázích, pokud je to
relevantní podle národního a regionálního práva.
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Zvažte dopad na lidské zdroje, včetně realokace personálu nebo najmutí dalšího personálu pro udržení individuální
pracovní zátěže na rozumné úrovni.
Zajistěte, aby personál mohl dojíždět do práce a mohl pracovat bezpečně a v souladu s národními doporučenými
postupy pro prevenci přenosu během pandemie COVID-19.
Definujte strategie pro udržení programu pro sekvenování v případě, že klíčoví členové personálu onemocní nebo se budou
muset izolovat.

Sdílení dat




Zajistěte, aby se všechny zúčastněné strany shodly na tom, které sekvence a metadata budou sdílena veřejně,
prostřednictvím jaké platformy a kdy.
Zajistěte, aby se všechny zúčastněné strany shodly na tom, která metadata mají být vyhrazena pouze pro limitovaný
počet lokálních uživatelů, a navrhněte strategie pro bezpečné sdílení těchto dat.
Zajistěte, aby sdílení dat probíhalo ve shodě s národními a mezinárodními regulačními rámci.

Hodnocení



Zajistěte pravidelné příležitosti pro hodnocení programu pro sekvenování, zahrnující úspěchy a přetrvávající problémy.
Zajistěte, aby byly zavedeny rámce pro monitorování a hodnocení s cílem posoudit výkon programu pro sekvenování jak
z hlediska technického (kvality atd.), tak ve smyslu úspěšnosti programu v plnění svých cílů.
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Příloha III: Běžně používané platformy pro
sekvenovací analýzy SARS-CoV-2 a jejich
charakteristiky
Nástroja

Sangerova
metoda
sekvenová
ní

Illumina (např.
iSeq, MiniSeq,
MiSeq, NextSeq,
HiSeq, NovaSeq)

Výhody

Omezení

Široká

Velmi nízká propustnost

dostupnost

Amplikony (často ne více než 1
000 bp) musí být jednotlivě
zesíleny a sekvenovány

Snadné použití
Nákladově efektivní
sekvenování pokud je
požadováno méně úkolů

Drahé pro celé genomy

Možnost velmi
vysokých výnosů
sekvenování

S výjimkou Illumina iSeq drahý
nákup a údržba v porovnání s
některými jinými platformami

Velmi vysoká

Maximální délka readu 2 x 300 bp

Doba běhu
(run-time)
nástroje

Propustnos
t
sekvenová
ní

Relativní
srovnání
nákladů

Typicky
několik hodin

100 kB-2 Mb
na jeden běh

Relativně
nízké náklady
pro
méně
úkolů

10–55 h,
v závislosti na
přístroji

1,2–6000 Gb,
v závislosti na
přístroji

Vysoké náklady
na údržbu a
spuštění

Nevhodné pro metagenomiku

Mírné provozní
náklady

přesnost iSeq je
přenosný
Metody pro zacházení s
daty jsou dobře zavedeny
Oxford Nanopore
Technologies
(Flongle, MinION,
GridION,
PromethION)

Přenosné,
přímé
sekvenování
Data v reálném čase
Nízké náklady na
spuštění a údržbu
Může zastavit
sekvenování, jakmile je
získán dostatek data

Problémy s homopolymery
Chybovost na jeden read je ~5 %
(R9.4 flowcells), takže pro získání
vysoce přesných konsensuálních
sekvencí je použití vhodné pipline
zásadní
V současné době nevhodné pro
určování intrahostitelských variací,
pokud není použito sekvenování
replikátu (52)

Ready jsou
dostupné
okamžitě
Může být
monitorováno
a v případě
potřeby může
běžet až
několik dní

Dosažitelná velmi dlouhá
délka readu (přesahující
celou délku genomu
SARS-CoV-2)
Ion Torrent

Rychlý obrat, jakmile
sekvenování začne

Problémy s homopolymery
Drahý nákup
Maximální typická délka readu okolo
400 bp

2 h – 1 den, v
závislosti na
čipu a zařízení

V rozsahu od
< 2 Gb u
Flongle flow
cell do 220
Gb u
PromethION
flow cell
V případě
PromethION
u může být
použito až 48
průtokových
komůrek

Relativně nízké
náklady na
spuštění a žádné
náklady na
údržbu
Mírné
provozní
náklady

30 Mb – 50 Gb Mírné náklady
v závislosti na
zařízení a
čipech

aVýčet

různých nástrojů má poskytnout přehled nástrojů nejběžněji používaných pro sekvenování genomu SARS-CoV-2 a nevyjadřuje podporu SZO těchto
produktů.
bOdhady

různých nákladů naleznete v (8).

SZO neustále pozorně sleduje jakékoliv změny, které by mohly ovlivnit údaje uvedené v tomto odborném shrnutí. Pokud
se jakékoliv okolnosti změní, SZO vydá jeho aktualizaci. V případě, že žádná aktualizace nenastane, platí tento dokument
2 roky od data vydání.
© Světová zdravotnická organizace 2021. Některá práva vyhrazena. This work is available under the CC BY-NC-SA 3.0 IGO licence.
Referenční číslo SZO: WHO/2019-nCoV/genomic_sequencing/2021.1
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