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ABSTRAKT
V publikácii s názvom "Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR"
(Eurosurveillance 25(8) 2020) autori predstavujú diagnostický pracovný postup a protokol RT-qPCR
na detekciu a diagnostiku 2019-nCoV (teraz známy ako SARS-CoV-2), o ktorom tvrdia, že je validovaný
a zároveň predstavuje robustnú diagnostickú metodiku na použitie v laboratórnych podmienkach
verejného zdravotníctva.

Vzhľadom na všetky dôsledky vyplývajúce práve z tejto publikácie pre spoločnosti na celom svete
skupina nezávislých výskumníkov vykonala bodové preskúmanie uvedenej publikácie, v rámci
ktorého 1) boli krížovo skontrolované všetky zložky predloženého návrhu testu, 2) protokol RT-qPCR
- odporúčania boli posúdené z hľadiska správnej laboratórnej praxe a 3) parametre boli preskúmané
v porovnaní s relevantnou vedeckou literatúrou pokrývajúcou túto oblasť.

Uverejnený protokol RT-qPCR na detekciu a diagnostiku 2019-nCoV a rukopis trpia mnohými
technickými a vedeckými chybami vrátane nedostatočného návrhu primerov, problematického a
nedostatočného protokolu RT-qPCR a absencie presnej validácie testu. Ani predložený test, ani
samotný rukopis nespĺňajú požiadavky na prijateľnú vedeckú publikáciu. Ďalej sa neuvádza závažný
konflikt záujmov autorov. A napokon, veľmi krátky čas medzi predložením a prijatím publikácie (24
hodín) znamená, že tu buď nebol vykonaný systematický recenzný proces, alebo bol problematicky
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nekvalitný. Predkladáme presvedčivé dôkazy o viacerých vedeckých nedostatkoch, chybách a
chybičkách.

Vzhľadom na tu uvedené vedecké a metodologické nedostatky sme presvedčení, že redakčná rada
časopisu Eurosurveillance nemá inú možnosť, ako publikáciu stiahnuť.

STRUČNÁ REVÍZNA SPRÁVA
Tento dokument poukáže na početné závažné chyby v článku Corman-Drosten, ktorých význam viedol
k celosvetovo nesprávnej diagnóze infekcií pripisovaných SARS-CoV-2 a spojených s ochorením
COVID-19. Sme konfrontovaní s prísnymi blokádami, ktoré zničili životy a živobytie mnohých ľudí,
obmedzili prístup k vzdelaniu a tieto zavedené obmedzenia vládami na celom svete sú priamym
útokom na základné práva ľudí a ich osobné slobody, čo má za následok vedľajšie škody pre celé
ekonomiky v celosvetovom meradle.

V dokumente Corman-Drosten je desať fatálnych problémov, ktoré v nasledujúcich častiach
načrtneme a podrobnejšie vysvetlíme.

Prvým a hlavným problémom je, že nový koronavírus SARS-CoV-2 (v publikácii pomenovaný 2019nCoV a vo februári 2020 medzinárodným konzorciom odborníkov na vírusy pomenovaný SARS-CoV2) je založený na in silico (teoretických) sekvenciách, ktoré dodalo laboratórium v Číne [1], pretože v
tom čase autori nemali k dispozícii ani kontrolný materiál infekčného ("živého") alebo inaktivovaného
SARS-CoV-2, ani izolovanú genomickú RNA vírusu. Autori doteraz nevykonali žiadnu validáciu na
základe izolovaných vírusov SARS-CoV-2 alebo ich RNA v plnej dĺžke. Podľa Cormana a kol:

"Naším cieľom bolo vyvinúť a zaviesť robustnú diagnostickú metodiku na použitie v
laboratórnych podmienkach verejného zdravotníctva bez toho, aby sme mali k dispozícii
materiál vírusu." [1]

V tomto prípade je potrebné zamerať sa na dva stanovené ciele: a) vývoj a b) nasadenie diagnostického
testu na použitie v laboratórnych podmienkach verejného zdravotníctva. Tieto ciele nie je možné
dosiahnuť bez toho, aby bol k dispozícii skutočný vírusový materiál (napr. na stanovenie infekčnej
vírusovej záťaže). V každom prípade len protokol s maximálnou presnosťou môže byť povinným a
primárnym cieľom v každom scenári-výsledku takéhoto rozsahu. Kritické stanovenie vírusovej záťaže
je povinnou informáciou a je v zodpovednosti skupiny Christiana Drostena vykonať tieto experimenty
a poskytnúť rozhodujúce údaje.

Test PCR bol preto navrhnutý s použitím genómovej sekvencie SARS-CoV ako kontrolného materiálu
pre zložku Sarbeco; vieme to z našej osobnej e-mailovej komunikácie s [2] jedným zo spoluautorov
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článku Corman-Drosten. Táto metóda modelovania SARS-CoV-2 bola v článku Corman-Drosten
opísaná takto:

"vytvorenie a overenie diagnostického pracovného postupu na skríning a špecifickú
konfirmáciu 2019-nCoV, navrhnutého pri absencii dostupných izolátov vírusu alebo
pôvodných vzoriek pacientov. Návrh a validáciu umožnila blízka genetická príbuznosť s
vírusom SARS-CoV z roku 2003 a pomohlo použitie technológie syntetických nukleových
kyselín."

Reverzná transkripcia - polymerázová reťazová reakcia (RT-PCR) je dôležitá biomolekulárna
technológia na rýchlu detekciu vzácnych fragmentov RNA, ktoré sú vopred známe. V prvom kroku sa
molekuly RNA prítomné vo vzorke reverzne prepisujú, čím sa získa cDNA. CDNA sa potom amplifikuje
v polymerázovej reťazovej reakcii pomocou špecifického páru primerov a termostabilného enzýmu
DNA polymerázy. Táto technológia je vysoko citlivá a jej detekčný limit je teoreticky 1 molekula cDNA.
Špecifickosť PCR je do značnej miery ovplyvnená chybami biomolekulárneho dizajnu.

Čo je dôležité pri navrhovaní testu RT-PCR a kvantitatívneho testu RT-qPCR opísaného v
publikácii Corman-Drosten?
1. Primery a próby:
a) koncentrácia primerov a prób musí byť v optimálnom rozsahu (100-200 nM)
b) musia byť špecifické pre cieľový gén, ktorý chcete amplifikovať
c) musia mať optimálny percentuálny obsah GC v pomere k celkovému počtu dusíkatých báz
(minimálne 40 %, maximálne 60 %)
d) na diagnostiku vírusov musia aspoň 3 páry primerov detegovať 3 vírusové gény (najlepšie čo
najďalej od seba vo vírusovom genóme)
2. Teplota, pri ktorej prebiehajú všetky reakcie:
a) teplota topenia DNA (> 92°)
b) teplota amplifikácie DNA (špecifická pre TaqPol)
c) Tm; teplota žíhania (teplota, pri ktorej primery a próby dosiahnu cieľové
naviazanie/odpojenie, nesmie presiahnuť 2 ̊C na pár primerov). Tm silne závisí od obsahu GC
v primeroch
3. Počet amplifikačných cyklov (menej ako 35; najlepšie 25 - 30 cyklov);
V prípade detekcie vírusu sa > 35 cyklov používa len na detekciu signálov, ktoré nekorelujú s
infekčným vírusom určeným izoláciou v bunkovej kultúre [prehľad v 2]; ak je niekto testovaný PCR
ako pozitívny, keď sa použije prah 35 cyklov alebo vyšší (ako je to vo väčšine laboratórií v Európe a
USA), pravdepodobnosť, že uvedená osoba je skutočne infikovaná, je menšia ako 3 %,
pravdepodobnosť, že uvedený výsledok je falošne pozitívny, je 97 % [prehľad v 3].
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4. Molekulárno-biologické validácie; amplifikované produkty PCR sa musia validovať buď
spustením produktov v géle s pravítkom DNA, alebo priamym sekvenovaním DNA
5. Mali by sa špecifikovať pozitívne a negatívne kontroly na potvrdenie/vyvrátenie
špecifickej detekcie vírusu
6. Mal by byť k dispozícii štandardný pracovný postup (SOP)
SOP jednoznačne špecifikuje uvedené parametre, aby všetky laboratóriá mohli nastaviť presne
rovnaké podmienky testu. Mať validovaný univerzálny SOP je nevyhnutné, pretože umožňuje
porovnávať údaje v rámci jednotlivých krajín a medzi nimi.

MENŠIE OBAVY V SÚVISLOSTI S DOKUMENTOM CORMAN-DROSTEN
1. V tabuľke 1 Corman-Drostenovho dokumentu sú uvedené rôzne skratky - "nM" je uvedené, "nm"
nie. Ďalej, pokiaľ ide o správne názvoslovie, nm znamená "nanometer", preto nm by tu malo byť
uvedené nM.

2. Všeobecne platí, že genetické sekvencie sa majú písať vždy v smere 5'-3', vrátane reverzných
primerov. Je veľmi nezvyčajné robiť zarovnanie s reverzným komplementárnym zápisom sekvencie
primerov, ako to urobili autori na obrázku 2 v článku Corman-Drosten. Tu je navyše wobble báza
označená ako "y" bez popisu báz, ktoré Y zastupuje.

3. Dve zavádzajúce chyby v článku Corman-Drosten sú, že ich tabuľka 1 neobsahuje hodnoty Tm
(hodnoty teploty žíhania), ani hodnoty GC (počet G a C v sekvenciách ako %-ná hodnota z celkového
počtu báz).

HLAVNÉ PROBLÉMY S DOKUMENTOM CORMAN-DROSTEN
A) ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Autori uvádzajú pozadie svojej vedeckej práce takto: "Prebiehajúca epidémia nedávno objaveného
nového koronavírusu (2019-nCoV) predstavuje výzvu pre laboratóriá verejného zdravotníctva, keďže
izoláty vírusu nie sú k dispozícii, pričom existuje čoraz viac dôkazov, že epidémia je rozšírenejšia, ako
sa pôvodne predpokladalo, a že už dochádza k medzinárodnému šíreniu prostredníctvom cestujúcich".

Podľa BBC News [4] a Google Statistics [5] bolo 21. januára 2020 - v deň predloženia rukopisu - na
celom svete zaznamenaných 6 úmrtí. Prečo autori predpokladali výzvu pre laboratóriá verejného
zdravotníctva, pričom v tom čase neexistovali žiadne podstatné dôkazy, ktoré by naznačovali, že
epidémia je rozšírenejšia, ako sa pôvodne predpokladalo?
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Autori deklarovali ako cieľ vyvinúť a zaviesť spoľahlivú diagnostickú metodiku na použitie v
laboratórnych podmienkach verejného zdravotníctva bez toho, aby mali k dispozícii vírusový materiál.
Ďalej uznávajú, že "táto štúdia demonštruje obrovskú schopnosť reakcie dosiahnutú koordináciou
akademických a verejných laboratórií v národných a európskych výskumných sieťach".

B) METÓDY A VÝSLEDKY
1.

Návrh primerov a prób

1a) Chybné koncentrácie primerov
Spoľahlivé a presné protokoly PCR-testov sa zvyčajne navrhujú s použitím 100 nM až 200 nM na jeden
primer [7]. V práci Corman-Drosten pozorujeme nezvyčajne vysoké a rozdielne koncentrácie primerov
pre niekoľko primerov (tabuľka 1). Pre páry primerov RdRp_SARSr-F a RdRp_SARSr-R sa opisuje 600
nM, resp. 800 nM. Podobne pre sadu primerov N_Sarbeco_F a N_Sarbeco_R avizujú 600 nM a 800 nM
[1].

Malo by byť jasné, že tieto koncentrácie sú príliš vysoké na to, aby boli optimálne pre špecifické
amplifikácie cieľových génov. Neexistuje žiadny špecifikovaný dôvod na použitie týchto extrémne
vysokých koncentrácií primerov v tomto protokole. Tieto koncentrácie vedú skôr k zvýšenej
nešpecifickej väzbe a amplifikácii produktov PCR.
Tabuľka 1 Primery a próby (upravené podľa článku Corman-Drosten; chybné koncentrácie primerov sú zvýraznené)

1b) Nešpecifikované ("kolísavé") sekvencie primerov a prób
Na získanie reprodukovateľných a porovnateľných výsledkov je nevyhnutné zreteľne definovať páry
primerov. V Cormanovej-Drostenovej práci sme zaznamenali šesť nešpecifikovaných pozícií,
označených písmenami R, W, M a S (tabuľka 2). Písmeno W znamená, že na tejto pozícii môže byť buď
A, alebo T; R znamená, že tam môže byť buď G, alebo A; M znamená, že na tejto pozícii môže byť buď
A, alebo C; písmeno S znamená, že na tejto pozícii môže byť buď G, alebo C.
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Takýto vysoký počet variantov je nielen nezvyčajný, ale je aj veľmi mätúci pre laboratóriá. Týchto šesť
nešpecifikovaných pozícií by mohlo ľahko viesť k návrhu niekoľkých rôznych alternatívnych sekvencií
primerov, ktoré sa netýkajú SARS-CoV-2 (2 rôzne primery RdRp_SARSr_F + 8 rôznych prób
RdRp_SARS_P1 + 4 rôzne RdRp_SARSr_R). Varianty dizajnu nevyhnutne povedú k výsledkom, ktoré ani
nesúvisia so SARS CoV-2. Preto mätúci nešpecifický opis v Cormanovej-Drostenovej práci nie je vhodný
ako štandardný operačný protokol. Tieto nešpecifikované pozície mali byť navrhnuté jednoznačne.

Tieto kolísavé sekvencie už vytvorili zdroj obáv v tejto oblasti a vyústili do listu redaktorovi, ktorého
autormi sú Pillonel a kol [8], týkajúceho sa zjavných chýb v opísaných sekvenciách. Tieto chyby sú
samozrejmé aj v dodatku Corman et al.
Tabuľka 2 Primery a próby (upravené z článku Corman-Drosten; nešpecifikované ("Wobbly") nukleotidy v primeroch sú zvýraznené)

V protokole WHO (obrázok 1), ktorý priamo vychádza z článku Corman-Drosten, sa uvádza, že na
potvrdenie prítomnosti SARS-CoV-2 sa musia v teste identifikovať dva kontrolné gény (gény E a RdRp).
Treba poznamenať, že RdRd-gén má jednu neistú pozíciu ("wobbly") v forward-primere (R=G/A), dve
neisté pozície v reverse-primere (R=G/A; S=G/C) a má tri neisté pozície v RdRp-próbe (W=A/T;
R=G/A; M=A/C). Takže pre gén RdRd možno syntetizovať dva rôzne priame primery, štyri rôzne
reverzné primery a osem rôznych prób. Spolu existuje 64 možných kombinácií primerov a prób!
V článku Corman-Drosten sa ďalej uvádza tretí gén, ktorý podľa protokolu WHO nebol ďalej
validovaný a považoval sa za nepotrebný:
"Za zmienku stojí, že test génu N sa tiež osvedčil, ale nebol podrobený intenzívnej ďalšej validácii,
pretože bol o niečo menej citlivý."
Išlo o nešťastné opomenutie, pretože najlepšie by bolo použiť všetky tri gény PCR ako potvrdzujúce
testy, čím by vznikol takmer dostatočný protokol diagnostického nástroja na detekciu vírusovej RNA.
Tri konfirmačné testy - kroky by prinajmenšom minimalizovali chyby a neistoty v každom kroku,
pokiaľ ide o "kolísavé" miesta. (Napriek tomu by protokol stále nedosahoval úroveň "správnej
laboratórnej praxe", ak sa zohľadnia všetky ostatné chyby v návrhu).
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Za súčasného stavu sa test na gén N žiaľ nenavrhuje ani v odporúčaní WHO (obrázok 1) ako povinný a
rozhodujúci tretí konfirmačný krok, ani sa nezdôrazňuje v dokumente Corman-Drosten ako dôležité
voliteľné uistenie "pre rutinný pracovný postup" (tabuľka 2).
V dôsledku toho sa v takmer všetkých testovacích postupoch na celom svete používali len dve zhody
primerov namiesto všetkých troch. Toto nedopatrenie robí celý testovací protokol nepoužiteľným,
pokiaľ ide o poskytovanie presných výsledkov testov, ktoré majú skutočný význam v prebiehajúcej
pandémii.

Obrázok 1 Konfirmačný test N-génu nie je zdôraznený ako nevyhnutný tretí krok v oficiálnom Drosten-Cormanovom protokole odporúčaní WHO [8], ani nie je požadovaný ako rozhodujúci krok pre vyššiu presnosť testu v publikácii Eurosurveillance.

1c) Chybný obsah GC (diskutovaný v bode 2c spolu s teplotou žíhania (Tm))
1d) Detekcia vírusových génov
RT-PCR sa neodporúča na primárnu diagnostiku infekcie. Preto test RT-PCR používaný v klinickej
rutine na detekciu COVID-19 nie je indikovaný na diagnostiku COVID-19 na základe právnych
predpisov.
"Klinickí lekári si musia uvedomiť zvýšenú presnosť a rýchlosť molekulárnych diagnostických techník
na diagnostiku infekcií, ale aj pochopiť ich obmedzenia. Laboratórne výsledky by sa mali vždy
interpretovať v kontexte klinického obrazu pacienta a pre spoľahlivé výsledky testov je potrebné
vhodné miesto, kvalita a načasovanie odberu vzorky". [9]
Môže sa však použiť na pomoc pri diferenciálnej diagnostike lekára, keď musí rozlíšiť rôzne infekcie
pľúc (chrípka, Covid-19 a SARS majú veľmi podobné príznaky). Na potvrdenie diagnózy konkrétneho
vírusu sa musia použiť aspoň 3 špecifické páry primerov na detekciu 3 vírusovo špecifických génov.
Tieto cieľové gény by sa mali prednostne nachádzať v čo najväčšej vzdialenosti vo vírusovom genóme
(vrátane opačných koncov).
Hoci sa v Cormanovom-Drostenovom dokumente opisujú 3 primery, tieto primery pokrývajú len
približne polovicu genómu vírusu. To je ďalší faktor, ktorý znižuje špecifickosť detekcie intaktnej RNA
vírusu COVID-19 a zvyšuje počet falošne pozitívnych výsledkov testu.
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Preto aj keď vo vzorke získame tri pozitívne signály (t. j. tri páry primerov dajú 3 rôzne amplifikačné
produkty), nedokazuje to prítomnosť vírusu. Lepší návrh primerov by mal mať terminálne primery na
oboch koncoch vírusového genómu. Je to preto, že by bol pokrytý celý vírusový genóm a tri pozitívne
signály môžu lepšie rozlíšiť medzi kompletným (a teda potenciálne infekčným) vírusom a
fragmentovanými vírusovými genómami (bez infekčnej sily). Aby sa dalo vyvodiť niečo dôležité o
infekčnosti vírusu, mal byť ako cieľ zahrnutý gén Orf1, ktorý kóduje základný enzým replikázy vírusov
SARS-CoV (obrázok 2). Umiestnenie cieľov v oblasti vírusového genómu, ktorá je najviac a
najvariabilnejšie transkribovaná, je ďalším nedostatkom protokolu.
Kim a kol. dokazujú veľmi variabilnú 3' expresiu subgenomickej RNA v Sars-CoV-2 [23]. Tieto RNA sa
aktívne monitorujú ako signatúry pre asymptomatických a neinfekčných pacientov [10]. Je veľmi
otázne vyšetrovať populáciu asymptomatických ľudí pomocou qPCR primerov, ktoré majú 6 párov báz
primer-dimér na 3. primárnom konci primeru (obrázok 3).
WHO zrejme odporúča tieto primery. Všetky wobble deriváty z Cormanovej-Drostenovej práce sme
testovali pomocou webového nástroja Thermofisher primer dimer [11]. Priamy primer RdRp má 6bp
3prime homológiu so Sarbecom E Reverse. Pri vysokých koncentráciách primerov to stačí na vznik
nepresností.
Za zmienku stojí: Existuje dokonalá zhoda jedného z N primerov s klinickým patogénom (Pantoea),
ktorý sa vyskytuje u pacientov s oslabenou imunitou. Reverzný primer sa tiež zhoduje s Pantoeou, ale
nie v tej istej oblasti (obrázok 3).
Ide o závažné konštrukčné chyby, pretože test nedokáže rozlíšiť medzi celým vírusom a vírusovými
fragmentmi. Test sa nemôže použiť ako diagnostický prostriedok pre vírusy SARS.

Obrázok 2 Relatívne polohy cieľových amplikonov na genóme koronavírusu SARS a genóme nového koronavírusu z roku 2019.
ORF: otvorený čítací rámec; RdRp: RNA-dependentná RNA polymeráza. Čísla pod amplikónom sú pozície genómu podľa SARSCoV, NC_004718 [
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Obrázok 3 Test pomocou nástroja Thermofischer's primer dimer web tool ukazuje, že priamy primer RdRp má 6bp 3`prime
homológiu so Sarbeco E Reverse (ľavý rámček). Ďalší test odhalil, že existuje dokonalá zhoda jedného z N-primérov s klinickým
patogéno

2. Reakčné teploty
2a) Teplota topenia DNA (> 92°).
Primerane riešené v článku Corman-Drosten.
2b) Teplota amplifikácie DNA.
Primerane riešené v článku Corman-Drosten.
2c) Chybné GC-obsahy a Tm
Teplota žíhania určuje, pri akej teplote sa primer pripojí/odpojí od cieľovej sekvencie. Na účinnú a
špecifickú amplifikáciu by mal obsah GC v primeroch spĺňať minimálne 40 % a maximálne 60 %
amplifikácie. Ako je uvedené v tabuľke 3, tri z primerov opísaných v Cormanovom-Drostenovom
dokumente nie sú v normálnom rozsahu obsahu GC. Dva primery (RdRp_SARSr_F a
RdRp_SARSr_R) majú nezvyčajné a veľmi nízke hodnoty GC 28 % - 31 % pre všetky možné
varianty wobble báz, zatiaľ čo primer E_Sarbeco_F má hodnotu GC 34,6 % (tabuľka 3 a druhý
panel tabuľky 3).
Treba poznamenať, že GC-obsah do značnej miery určuje väzbu na svoj špecifický cieľ vďaka trom
vodíkovým väzbám pri párovaní báz. Čím nižší je teda GC-obsah primeru, tým nižšia je jeho väzbová
schopnosť na špecifickú cieľovú sekvenciu génu (t. j. gén, ktorý sa má detegovať). To znamená, že na
rozpoznanie cieľovej sekvencie musíme zvoliť teplotu, ktorá sa čo najviac približuje skutočnej teplote
žíhania (najlepšia praktická hodnota), aby sa primer opäť neoddelil, a zároveň musíme špecificky
vybrať cieľovú sekvenciu.
Ak je hodnota Tm veľmi nízka, ako sa pozorovalo pri všetkých wobbly-variantách reverzných
primerov RdRp, primery sa môžu viazať nešpecificky na niekoľko cieľov, čo znižuje špecifickosť a
zvyšuje potenciálne falošne pozitívne výsledky.
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Teplota žíhania (Tm) je rozhodujúcim faktorom na určenie špecifickosti/presnosti postupu qPCR a je
nevyhnutná na hodnotenie presnosti qPCR-protokolov. Odporúčanie pre osvedčené postupy: Oba
primery (priamy a reverzný) by mali mať takmer podobnú hodnotu, najlepšie rovnakú.
Použili sme voľne dostupný softvér na návrh primerov Primer-BLAST [12, 25] na vyhodnotenie
hodnôt najlepšej praxe pre všetky primery použité v práci Corman-Drosten (tabuľka 3). Snažili sme sa
nájsť hodnotu Tm 60 °C, pričom sme podobne hľadali najvyššiu možnú hodnotu GC % pre všetky
primery. Maximálny rozdiel Tm 2° C v rámci párov primerov sa považoval za prijateľný. Pri testovaní
párov primerov uvedených v práci Corman-Drosten sme zaznamenali rozdiel 10° C vzhľadom na
teplotu žíhania Tm pre pár primerov1 (RdRp_SARSr_F a RdRp_SARSr_R). Ide o veľmi závažnú chybu,
ktorá robí protokol nepoužiteľným ako špecifický diagnostický nástroj.
Dodatočné testovanie ukázalo, že iba dvojica primerov určená na amplifikáciu N-génu (N_Sarbeco_F a
N_Sarbeco_R) dosiahla primeranú normu na fungovanie v diagnostickom teste, pretože má dostatočný
obsah GC a rozdiel Tm medzi primermi (N_Sarbeco_F a N_Sarbeco_R) je 1,85 °C (pod rozhodujúcim
maximom rozdielu 2 °C). Dôležité je, že ide o gén, ktorý nebol testovaný vo vzorkách vírusu (tabuľka
2) ani zdôraznený ako konfirmačný test. Okrem veľmi variabilných teplôt topenia a degenerovaných
sekvencií v týchto primeroch je tu ďalší faktor ovplyvňujúci špecifickosť postupu: dNTP (0,4uM) sú 2x
vyššie, ako sa odporúča na vysoko špecifickú amplifikáciu. Do reakcie sa pridáva aj ďalší síran
horečnatý. Tento postup v kombinácii s nízkou teplotou žíhania môže vytvoriť nešpecifické
amplifikácie. Ak sa na qPCR vyžaduje dodatočný horčík, mala by sa ďalej skúmať špecifickosť testu.
Chyby v konštrukcii, ktoré sú tu opísané, sú také závažné, že je veľmi nepravdepodobné, že pri
použití protokolu z článku Corman-Drosten dôjde k špecifickej amplifikácii genetického
materiálu SARS-CoV-2.
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Tabuľka 3 GC-obsah primerov a prób (upravené podľa článku Corman-Drosten; odchýlky od optimalizovaného GC-obsahu sú
zvýraznené. Na druhom paneli je uvedená tabuľka so zoznamom všetkých hodnôt najlepších postupov Primer-BLAST pre všetky
primery a prób

3. Počet amplifikačných cyklov
Treba poznamenať, že v dokumente Corman-Drosten sa nikde neuvádza, či je test pozitívny alebo
negatívny, alebo čo vlastne definuje pozitívny alebo negatívny výsledok. Tieto typy virologických
diagnostických testov musia byť založené na SOP vrátane validovaného a pevne stanoveného počtu
cyklov PCR (hodnota Ct), po ktorých sa vzorka považuje za pozitívnu alebo negatívnu. Maximálna
primerane spoľahlivá hodnota Ct je 30 cyklov. Pri hodnote Ct nad 35 cyklov treba počítať s rýchlo
rastúcim počtom falošne pozitívnych výsledkov .
Údaje PCR vyhodnotené ako pozitívne po hodnote Ct 35 cyklov sú úplne nespoľahlivé.
Citácia Jaafar a kol. 2020 [3]: "Pri Ct = 35, čo je hodnota, ktorú sme použili na hlásenie pozitívneho
výsledku PCR, je <3 % kultúr pozitívnych." Inými slovami, pri týchto vysokých hodnotách Ct nedošlo k
úspešnej izolácii vírusu SARS-CoV-2.
Z vedeckých štúdií ďalej vyplýva, že pri hodnotách Ct 35 sa detegujú len neinfekčné (mŕtve) vírusy
[22].
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Medzi hodnotami 30 a 35 sa nachádza šedá zóna, v ktorej nie je možné s istotou stanoviť pozitívny
test. Táto oblasť by sa mala vylúčiť. Samozrejme, dalo by sa vykonať 45 cyklov PCR, ako sa odporúča
v Cormanovom-Drostenovom WHO-protokole (obrázok 4), ale potom je tiež potrebné definovať
primeranú hodnotu Ct (ktorá by nemala presiahnuť 30). Ale analytický výsledok s hodnotou Ct 45 je z
vedeckého a diagnostického hľadiska absolútne bezvýznamný (rozumná hodnota Ct by nemala
presiahnuť 30).
Toto všetko by sa malo veľmi jasne oznámiť. Je významnou chybou, že v dokumente Corman-Drosten
sa neuvádza maximálna hodnota Ct, pri ktorej možno vzorku jednoznačne považovať za pozitívny
alebo negatívny výsledok testu. Táto dôležitá hraničná hodnota cyklu nie je uvedená ani v žiadnom z
doteraz predložených následných materiálov.

Obrázok 4 Odporúčanie pre súpravu RT-PCR v oficiálnom Cormanovom-Drostenovom protokole WHO [8]. Nachádza sa tu len
hodnota "Cycler" (cykly) bez zodpovedajúcej a vedecky odôvodnenej hodnoty Ct (Cutoff-value). Táto ani žiadna iná hodnota cyklov
sa v sk

4. Biomolekulárne validácie
Na určenie, či sú amplifikované produkty skutočne gény SARS-CoV-2, je nevyhnutná biomolekulárna
validácia amplifikovaných produktov PCR. Pre diagnostický test je táto validácia absolútnou
nevyhnutnosťou.
Validácia produktov PCR by sa mala vykonať buď spustením produktu PCR v 1 % agarózovo-EtBr géle
spolu s indikátorom veľkosti (pravítko DNA alebo rebrík DNA), aby sa dala odhadnúť veľkosť
produktu. Veľkosť musí zodpovedať vypočítanej veľkosti amplifikačného produktu. Ešte lepšie je však
amplifikačný produkt sekvenovať. Tá poskytne 100 % istotu o identite amplifikačného produktu. Bez
molekulárnej validácie si nemožno byť istý identitou amplifikovaných produktov PCR. Vzhľadom na
závažné chyby v návrhu opísané vyššie môžu byť amplifikované produkty PCR akékoľvek.
V článku Corman-Drosten sa tiež nespomína prípad malých fragmentov qPCR (okolo 100bp): Mohlo
by ísť o 1,5 % agarózový gél alebo dokonca akrylamidový gél.
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Skutočnosť, že tieto produkty PCR neboli validované na molekulárnej úrovni, je ďalšou do očí
bijúcou chybou protokolu, čím sa akýkoľvek test založený na ňom stáva nepoužiteľným ako
špecifický diagnostický nástroj na identifikáciu vírusu SARS-CoV-2.
5. Pozitívne a negatívne kontroly na potvrdenie/vyvrátenie špecifickej detekcie vírusu.
Nepotvrdený predpoklad opísaný v článku Corman-Drosten je, že SARS-CoV-2 je jediný vírus zo
skupiny beta-koronavírusov podobných SARS, ktorý v súčasnosti spôsobuje infekcie u ľudí. Sekvencie,
na ktorých je založená ich metóda PCR, sú sekvencie in silico, ktoré dodalo laboratórium v Číne [23],
pretože v čase vývoja testu PCR nemali autori k dispozícii žiadny kontrolný materiál infekčného
("živého") alebo inaktivovaného SARS-CoV-2. Test PCR bol preto navrhnutý s použitím sekvencie
známeho SARS-CoV ako kontrolného materiálu pre zložku Sarbeco (Dr. Meijer, spoluautor článku
Corman-Drosten v e-mailovej výmene s Dr. Petrom Borgerom) [2].

Predpokladá sa, že všetci jedinci, ktorí sú pozitívni pri teste RT-PCR, ako je opísané v článku CormanDrosten, sú pozitívni na infekciu SARS-CoV-2. V ich predpoklade sú tri závažné chyby. Po prvé,
pozitívny test na molekuly RNA opísaný v článku Cormanovej-Drostenovej nemožno stotožniť s
"infekciou vírusom". Pozitívny test RT-PCR iba naznačuje prítomnosť molekúl vírusovej RNA. Ako je
uvedené v bode 1d (vyššie), Cormanov-Drostenov test nebol navrhnutý na detekciu vírusu v plnej
dĺžke, ale len fragmentu vírusu. Už sme dospeli k záveru, že to klasifikuje test ako nevhodný
diagnostický test pre infekcie vírusom SARS.
Po druhé, čo je veľmi dôležité, funkčnosť publikovaného RT-PCR testu nebola preukázaná použitím
pozitívnej kontroly (izolovanej SARS-CoV-2 RNA), ktorá je základným vedeckým zlatým štandardom.
Po tretie, v článku Corman-Drosten sa uvádza:
"Na preukázanie toho, že testy môžu odhaliť iné vírusy súvisiace so SARS, ktoré sa
vyskytujú u netopierov, sme použili test génu E na testovanie šiestich vzoriek výkalov
netopierov, ktoré sú k dispozícii od Drexlera et al. [...] und Mutha et al. Tieto vzorky
pozitívne na vírusy pochádzali z európskych nosorožcovitých netopierov. Zistenie týchto
fylogenetických odchýlok v rámci klanu CoV súvisiaceho so SARS naznačuje, že
pravdepodobne budú zistené všetky ázijské vírusy. To by teoreticky zabezpečilo širokú
citlivosť aj v prípade viacnásobného nezávislého získania variantných vírusov zo
zvieracieho rezervoáru."
Toto tvrdenie dokazuje, že gén E použitý v RT-PCR teste, ako je opísaný v článku CormanDrosten, nie je špecifický pre SARS-CoV-2.
Primery génu E detekujú aj široké spektrum iných vírusov SARS.
Genóm koronavírusu je najväčší zo všetkých RNA vírusov, ktoré infikujú ľudí, a všetky majú veľmi
podobnú molekulárnu štruktúru. Napriek tomu majú SARS-CoV1 a SARS-CoV-2 dva vysoko špecifické
genetické odtlačky, ktoré ich odlišujú od ostatných koronavírusov. Po prvé, v N-proteíne SARS-CoV a
SARS-CoV-2 sa nachádza jedinečná sekvencia odtlačkov (KTFPPTEPKKDKKKK) [13,14,15]. Po druhé,
SARS-CoV1 aj SARS-CoV2 neobsahujú proteín HE, zatiaľ čo všetky ostatné koronavírusy tento gén majú
[13, 14].
Takže na špecifickú detekciu produktu PCR SARS-CoV1 a SARS-CoV-2 by sa ako cieľ
amplifikácie mala zvoliť uvedená oblasť v géne N. Spoľahlivý diagnostický test by sa mal zamerať
na túto špecifickú oblasť v géne N ako potvrdzujúci test. PCR pre tento N gén nebola v práci
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Drostena-Cormana ďalej validovaná ani odporúčaná ako testovací gén, pretože s pôvodnou
próbou SARS-CoV "nie je taká citlivá" [1].
Okrem toho neprítomnosť génu HE v SARS-CoV1 aj SARS-CoV-2 robí z tohto génu ideálnu negatívnu
kontrolu na vylúčenie iných koronavírusov. Dokument Corman-Drosten neobsahuje túto negatívnu
kontrolu, ani žiadne iné negatívne kontroly. Test PCR v dokumente Corman-Drosten preto
neobsahuje ani jedinečnú pozitívnu kontrolu, ani negatívnu kontrolu na vylúčenie prítomnosti
iných koronavírusov. Toto je ďalšia závažná konštrukčná chyba, ktorá klasifikuje test ako
nevhodný na diagnostiku.
6. Štandardný operačný postup (SOP) nie je k dispozícii
Mal by byť k dispozícii štandardný prevádzkový postup (SOP), ktorý jednoznačne špecifikuje vyššie
uvedené parametre, aby všetky laboratóriá mohli nastaviť identické rovnaké podmienky testu.
Existencia validovaného univerzálneho SOP je nevyhnutná, pretože uľahčuje porovnávanie údajov v
rámci jednotlivých krajín a medzi nimi. Je veľmi dôležité jednoznačne špecifikovať všetky
parametre primerov. Poznamenávame, že sa tak nestalo. Ďalej nie je špecifikovaná hodnota Ct, ktorá
by určovala, kedy sa má vzorka považovať za pozitívnu alebo negatívnu. Takisto nie je špecifikované,
kedy sa vzorka považuje za infikovanú vírusmi SARS-CoV. Ako je uvedené vyššie, test nedokáže rozlíšiť
medzi vírusom a fragmentmi vírusu, takže hodnota Ct označujúca pozitivitu je veľmi dôležitá. Táto
hodnota Ct mala byť špecifikovaná v štandardnom pracovnom postupe (SOP) a uvedená on-line, aby
všetky laboratóriá vykonávajúce tento test mali presne rovnaké hraničné podmienky. To, že takýto
SOP neexistuje, poukazuje na chybnú vedu. Laboratóriá tak môžu test vykonávať podľa vlastného
uváženia, čo vedie k obrovským rozdielom. Laboratóriá v celej Európe majú množstvo otázok: ktoré
primery objednať, ktoré nukleotidy doplniť na nedefinované miesta, ktorú hodnotu Tm zvoliť? Koľko
cyklov PCR vykonať? Pri akej hodnote Ct je vzorka pozitívna? A kedy je negatívna? A koľko génov
testovať? Majú sa testovať všetky gény, alebo len gén E a RpRd, ako je uvedené v tabuľke 2 v článku
Corman-Drosten? Mal by sa testovať aj gén N? A aká je ich negatívna kontrola? Aká je ich pozitívna
kontrola?
Protokol, ako je opísaný, je bohužiaľ veľmi nejasný a chybne navrhnutý, že sa možno vydať
desiatkami rôznych smerov. Zdá sa, že neexistuje žiadna štandardizácia ani SOP, takže nie je
jasné, ako sa tento test môže realizovať.
7. Dôsledky chýb opísaných v bodoch 1 až 5: falošne pozitívne výsledky.
Test RT-PCR opísaný v článku Corman-Drosten obsahuje toľko chýb molekulárno-biologického
dizajnu (pozri body 1-5), že nie je možné získať jednoznačné výsledky. Je nevyhnutné, že tento test
bude generovať obrovské množstvo takzvaných "falošne pozitívnych výsledkov". Definícia falošne
pozitívnych výsledkov je negatívna vzorka, ktorá pôvodne dosiahla pozitívny výsledok, ale po
opakovanom testovaní tým istým testom je negatívna. Falošne pozitívne výsledky sú chybné pozitívne
výsledky testu, t. j. negatívne vzorky, ktoré sú pozitívne. A to je skutočne to, čo sa zistilo v článku
Corman-Drosten. Na strane 6 rukopisu PDF autori dokazujú, že aj za dobre kontrolovaných
laboratórnych podmienok vzniká pri tomto teste značné percento falošne pozitívnych výsledkov:
"V štyroch jednotlivých testovacích reakciách bola pozorovaná slabá počiatočná
reaktivita, avšak pri opakovanom testovaní tým istým testom boli negatívne. Tieto signály
neboli spojené so žiadnym konkrétnym vírusom a pri každom víruse, pri ktorom sa
objavila počiatočná pozitívna reaktivita, existovali ďalšie vzorky, ktoré obsahovali ten
istý vírus vo vyššej koncentrácii, ale neboli pozitívne testované. Vzhľadom na výsledky
rozsiahlej technickej kvalifikácie opísanej vyššie sa dospelo k záveru, že táto počiatočná
reaktivita nebola spôsobená chemickou nestabilitou prób PCR v reálnom čase a s
najväčšou pravdepodobnosťou problémami s manipuláciou spôsobenými rýchlym
zavedením nových diagnostických testov a kontrol počas tejto hodnotiacej štúdie." [1]
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Prvá veta tohto úryvku je jasným dôkazom, že test PCR opísaný v článku Corman-Drosten
generuje falošne pozitívne výsledky. Dokonca aj v dobre kontrolovaných podmienkach
najmodernejšieho laboratória Charité sú 4 z 310 primárnych testov falošne pozitívne podľa definície.
Štyri negatívne vzorky boli pôvodne pozitívne, potom boli pri opakovanom testovaní negatívne. Toto
je klasický príklad falošne pozitívneho výsledku. V tomto prípade ich autori neidentifikujú ako falošne
pozitívne, čo je intelektuálne nečestné.
Ďalším výstižným zistením v uvedenom úryvku je, že autori vysvetľujú falošne pozitívne výsledky ako
"problémy s manipuláciou spôsobené rýchlym zavedením nových diagnostických testov". Predstavte
si laboratóriá, ktoré musia zaviesť test bez všetkých potrebných informácií bežne opísaných v SOP.
8. Článok Corman-Drosten nebol recenzovaný
Pred oficiálnym uverejnením vo vedeckom časopise sa vedecké a lekárske články tradične overujú
"recenzovaním". V tomto procese redakcia časopisu využíva rady rôznych odborníkov
("recenzentov"), ktorí posúdili článok a môžu identifikovať nedostatky v jeho predpokladoch,
metódach a záveroch. Zvyčajne časopis uverejní článok až vtedy, keď sa redakcia presvedčí, že autori
vyriešili pripomienky recenzentov a že predložené údaje podporujú závery uvedené v článku." Tento
proces je rovnako opísaný aj v prípade Eurosurveillance [16].
Článok Corman-Drosten bol do časopisu Eurosurveillance predložený 21. januára 2020 a prijatý na
uverejnenie 22. januára 2020. Dňa 23. januára 2020 bol článok online. Dňa 13. januára 2020 bola na
oficiálnej webovej stránke WHO uverejnená verzia 1-0 protokolu [17], aktualizovaná 17. januára 2020
ako verzia dokumentu 2-1 [18], ešte pred uverejnením článku Corman-Drosten 23. januára na
Eurosurveillance.
Za normálnych okolností je vzájomné hodnotenie časovo náročný proces, pretože predložený
dokument musia kriticky prečítať a vyjadriť sa k nemu najmenej dvaja odborníci z danej oblasti. Podľa
nášho názoru tento článok nebol recenzovaný. Dvadsaťštyri hodín jednoducho nestačí na vykonanie
dôkladného odborného posúdenia. Náš záver podporuje skutočnosť, že sme zistili obrovské množstvo
veľmi závažných konštrukčných chýb, ktoré spôsobujú, že test PCR je úplne nevhodný ako
diagnostický nástroj na identifikáciu vírusu SARS-CoV-2. Každý molekulárny biológ oboznámený s
konštrukciou RT-PCR by si ľahko všimol závažné chyby prítomné v práci Corman-Drosten ešte pred
samotným recenzným konaním. Dňa 26. októbra 2020 sme požiadali spoločnosť Eurosurveillance, aby
nám zaslala kópiu správy z odborného hodnotenia. Do dnešného dňa sme túto správu nedostali a v
liste z 18. novembra 2020 ECDC ako hostiteľská organizácia spoločnosti Eurosurveillance odmietla
poskytnúť prístup bez toho, aby uviedla podstatné vedecké dôvody svojho rozhodnutia. Naopak, píšu,
že "zverejnenie by narušilo účel vedeckého skúmania". [24].
9. Autori ako vydavatelia
Záverečný bod je jedným z tých, ktoré vyvolávajú veľké obavy. Ukazuje sa, že dvaja autori článku
Corman-Drosten, Christian Drosten a Chantal Reusken, sú zároveň členmi redakčnej rady tohto
časopisu [19]. Ide teda o vážny konflikt záujmov, ktorý posilňuje podozrenie, že článok nebol
recenzovaný. Vzniká dojem, že rýchle uverejnenie bolo možné len preto, že autori boli zároveň členmi
redakčnej rady časopisu Eurosurveillance. Tento postup je kategorizovaný ako ohrozenie vedeckej
integrity.

SÚHRNNÝ KATALÓG CHÝB ZISTENÝCH V DOKUMENTE
Dokument Corman-Drosten obsahuje tieto konkrétne chyby:
1.

Neexistuje žiadny špecifikovaný dôvod na použitie týchto extrémne vysokých koncentrácií
primerov v tomto protokole. Opísané koncentrácie vedú k zvýšenej nešpecifickej väzbe a
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amplifikácii produktov PCR, čím sa test stáva nevhodným ako špecifický diagnostický nástroj na
identifikáciu vírusu SARS-CoV-2.
2.

Šesť nešpecifikovaných váhových pozícií vnesie do reálnych laboratórnych implementácií tohto
testu obrovskú variabilitu; mätúci nešpecifický opis v Cormanovom-Drostenovom dokumente nie
je vhodný ako štandardný prevádzkový protokol, čím sa test stáva nevhodným ako špecifický
diagnostický nástroj na identifikáciu vírusu SARS-CoV-2.

3.

Test nedokáže rozlíšiť medzi celým vírusom a fragmentmi vírusu. Preto sa test nemôže použiť ako
diagnostický prostriedok pre neporušené (infekčné) vírusy, čím sa test stáva nevhodným ako
špecifický diagnostický nástroj na identifikáciu vírusu SARS-CoV-2 a na vyvodenie záverov o
prítomnosti infekcie.

4.

Rozdiel 10 °C vzhľadom na teplotu žíhania Tm pre dvojicu primerov1 (RdRp_SARSr_F a
RdRp_SARSr_R) tiež spôsobuje, že test nie je vhodný ako špecifický diagnostický nástroj na
identifikáciu vírusu SARS-CoV-2.

5.

Závažnou chybou je neuvedenie hodnoty Ct, pri ktorej sa vzorka považuje za pozitívnu a
negatívnu. Táto hodnota Ct sa nenachádza ani v následných podaniach, čo spôsobuje, že test nie
je vhodný ako špecifický diagnostický nástroj na identifikáciu vírusu SARS-CoV-2.

6.

Produkty PCR neboli validované na molekulárnej úrovni. Táto skutočnosť robí protokol
nepoužiteľným ako špecifický diagnostický nástroj na identifikáciu vírusu SARS-CoV-2.

7.

Test PCR neobsahuje ani jedinečnú pozitívnu kontrolu na vyhodnotenie jeho špecifickosti pre
SARS-CoV-2, ani negatívnu kontrolu na vylúčenie prítomnosti iných koronavírusov, čím sa test
stáva nevhodným ako špecifický diagnostický nástroj na identifikáciu vírusu SARS-CoV-2.

8.

Návrh testu v Cormanovej a Drostenovej práci je taký nejasný a chybný, že sa môže uberať
desiatkami rôznych smerov; nič nie je štandardizované a neexistuje žiadny SOP. To veľmi
spochybňuje vedeckú platnosť testu a robí ho nevhodným ako špecifický diagnostický nástroj na
identifikáciu vírusu SARS-CoV-2.

9.

S najväčšou pravdepodobnosťou nebola práca Corman-Drosten recenzovaná, čím sa test stal
nevhodným ako špecifický diagnostický nástroj na identifikáciu vírusu SARS-CoV-2.

10. Zistili sme závažné konflikty záujmov najmenej štyroch autorov, okrem toho, že dvaja z autorov
článku Corman-Drosten (Christian Drosten a Chantal Reusken) sú členmi redakčnej rady časopisu
Eurosurveillance. Dňa 29. júla 2020 bol pridaný konflikt záujmov (Olfert Landt je generálnym
riaditeľom spoločnosti TIB-Molbiol; Marco Kaiser je vedúcim výskumným pracovníkom
spoločnosti GenExpress a pôsobí ako vedecký poradca spoločnosti TIB-Molbiol), ktorý nebol
deklarovaný v pôvodnej verzii (a stále chýba vo verzii PubMed); TIB-Molbiol je spoločnosť, ktorá
"ako prvá" vyrobila PCR súpravy (Light Mix) na základe protokolu uverejneného v rukopise
Corman-Drosten, a podľa ich vlastných slov distribuovala tieto PCR-testovacie súpravy ešte pred
odovzdaním publikácie [20]; ďalej Victor Corman & Christian Drosten neuviedli svoju druhú
afiliáciu: Drosten uviedol, že ide o komerčné testovacie laboratórium "Labor Berlin". Obaja sú tam
zodpovední za diagnostiku vírusov [21] a spoločnosť pôsobí v oblasti PCR-testov v reálnom čase.
Vo svetle nášho opätovného preskúmania testovacieho protokolu na identifikáciu SARS-CoV-2
opísaného v práci Cormana a Drostena sme zistili chyby a vnútorné omyly, ktoré robia test
SARS-CoV-2 PCR nepoužiteľným.
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ZÁVER
Rozhodnutie o tom, ktoré testovacie protokoly sa uverejnia a sprístupnia širokej verejnosti, je v rukách
Eurosurveillance. Rozhodnutie uznať chyby zjavné v dokumente Cormanovej a Drostena môže v
budúcnosti výrazne minimalizovať ľudské náklady a utrpenie.
Nie je v najlepšom záujme Eurosurveillance stiahnuť tento dokument? Náš záver je jasný. Vzhľadom
na všetky obrovské nedostatky a chyby v návrhu PCR-protokolu, ktoré sú tu opísané, sme dospeli k
záveru: V rámci vedeckej integrity a zodpovednosti už nie je na výber.
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