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Molekulárnígenetičku a viroložku SOŇU PEKOVOU ,,proslavil" zkraje

pandemie uráo1 proti Iživému osočení ministra Vojtěcha z neProfesionalitY.
poté se ministr omluvil a iejí laboratoř získala povolení testovat. Březnový

rozhovor Reflexu s paní doktorkou měl mimořádný ohlas, proto jsme chtěli

vědět, co si o koronaviru a opatřeních státu myslí dnes,
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Zeptám sehned na začátku: Ne,
zaklekl na vás stát?

Ne. Ignorujeme se navzájem.
žádné zaltleknutí se nekonalo
a my pracujeme pilně. ele určitě
se na nás někdy přiidou podívat
a já je uvítám, vadit mi to nebude.
stát soukromé subjekty významně
kontroluje. Část života isem strá-
vila v akademické a druhou část
v komerční sféře. v té akademické
si nepamatuji, že by přišla nějaká
státni kontrola. v komerční sfé-

ře je to stále dokola. Oni si myslí,
že komerčni laboratoře jsou něja-

ci šméčkaři a dělaií to špatně, ale
opak je pravdou. Komerční labora-
toř vzniká teprve tehdy, když č1o-

věk usoudí, že si na to mŮže trouf-
nout a je dost dobrej.
Jak se tedy vynacházi laboratoř
soni Pekové po ukončeni nouzo-
vého stavu?

Teď se hlavně staráme o pendle-

ry, lidi, kteří iezdizapracido cizi-
ny. Potřebujeme vědět, jestli nám
něco náhodou nepřinášejí domů
anebo něco neodvážejí odsud tam.
Našimi klienty isou i ti, iimž stát
nebo zaměstnavatel nařídil proká-

zání bezinfekčnosti. pořád máme
hodně pacientů, ale za posledni
zhruba tři týdny ty pozitivní už
nevídáme. Myslím, že aspoň tady
u nás na Kladensku, v oblasti, kte-
rou obhospodařujeme, je to už
dobré.
xolik iste za ty dva měsíce udě,
lali testů?

Kolem pěti tisic. zpočátku,
v březnu, jsme detekovali tak tři
až pět procent nakažených, podob-

ně jako v jiných čes\ich laborato-
řích, oíky karanténním opatřením
a širšímu testování se situace po-

stupně zklidnila.

ryli někteři klienti ve vážněišim
stavu?

V naší laboratoři jsme vídali
celé spektrum pacientů. obsluhu-
jeme předevšim,,lidi z ulice", kte-
ří nesplňují parametry zdravotní
indikace na pojišťovnu. Ti, kdo
přišli, měli až na výjimky v sobě

obří kvantity viru, a přitom fun-
govali normálně. Pomáháme ale
také fakultním nemocnicim s la-

boratornim vyšetřením pacientů
na ventilátorech, na jipkách, pro-

stě s těmi variantami viru, jež je

,,zabiiely" a bohužei někdy i zabily.
A pacienti přitom měli v sobě stej-

né lcvantity viru. Chci tím říct, že

tento koronavirus je extrémně bio-
logicky variabilní, Strašně rychle
se množí, proto ie ta kvantita tak
vysoká, ale jednou,ie to kmen viru,
který člověku nic moc neudělá,
a podruhé kmert, jenžzabíjí.
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vYvíJEtÍl st,ÍlJI
trAKcíuu,.. c0 JE
T0 zA HLtlUPtlST?!

Takže těch kmenů dotyčného ko-
ronaviru ie kolem nás vic?

Vypadá to, že na začátku byl jen

ieden. Diky své obrovské schopnos-
ti vytvářet hrozně moc různých
kopii sebe samého a kvůli tomu, že

ie to zároveň i hodně chybujíci ge-

nom, naseká těch chyb dohroma-
dy spoustu. Některé chyby vedou
k tomu, že ho třeba i zničí. ryhle
viry vůbec nevidime. Další mutace

isou typu,,nic moc mi to neudělá".
Všimla isem si, že pacientům napa-
deným timhle ,,nic-moc" zvláštně
svítily oči, začali jsme tomu říkat
,,zlatý očť'. Krásně rozzářený jako
u mimozemšťanů, Když isem s ně-
kolika z nich mluvila, říkali mi: ,,To
je přesně ono, my jsme to měli se
ženou a měli jsme takové rozzáře-
né oči." ono to zřejmě napadá slzné
žlázy a nadbyt ek slz oči rozzáŤí,
Pro nás laiky ieště iednodušeii:
to znamená, že rrzlaté oči" isou
z viru, ienž patři k mírné mutaci,
a pak isou i silné mutace, které
člověka mohou zabít?

Ano, právě ty chybné repliky
viru způsobí, že se chová agresívně,
a to na škále od nuly (to je beránek)
do sta (to je zabiiák). zlaté oči měli
ti, kdo k nám do laboratoře přišli
po svých a v pohodě zase po svých
odešli. Pouze říkali, že je jim divně,
nad iel'ich obvyklou úroveň pocitu
,,divnosti". Agresívní mutace zřei-
mě napadly ty pacienty, kteří muse-
li být hospitalizováni.
Mimochodem, co se děie s použi-
tými testy, iak ie likviduiete?

Na to jsou přisné regule, iak se
likviduje nebezpečný biologický
odpad. Po zpracování a izolaci ri
bonukleové kyseliny RNA - to už
je neinfekčni fáze - žádný původní
materiál nezůstává. Vše, s čím vi
rus přišel předtím do kontaktu, se
uzavře do speciálních nádob a zlik-
viduje ie specializovaná firma
ve spalovně.
Stát zastropoval cenu testováni,
některé nemocnice však řikaií,
že ieiich laboratoře neisou s to se
do ni veiit. Co si o tom myslíte?
Vbřeznu iste řikala, že některé
firmy to s cenou testů přeháněii,
a proto iste vyvinula svůi, který
iste i zdarma nabídla.

Pokud stát uvalí na své občany
nějakou povinnost, tak rozhod-
ně musí zastropovat cenu za to, co +
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po nich požaduje. Lidi si na testo-

vání nemohou spořit iako na dovo-

lenku u moře. Konkrétní cena zále-

ží na domluvě státu s laboratořemi.
Háček ie v tom, že řada z nich dělá

rutinní diagnostiku a musí kupo-

vat testovací sady na klíč, my si je

přímo vyrábíme. A marže výrob-
ce i distributofa cenu samozŤejmě

zvyšuie. Mnohé laboratoŤe si ob-

razně neumějí,,uvařit" samy, musí
chodit do ,,restaurace", aby se vů-
bec mohly ,,naiíst", a tudíž jim vý-
razně narůstaji náklady. Ukazuje
to, iak je celý systém zltostnatělý.
za těch několik týdnů testováni
jste se s koronavirem lépe sezná,
mila. Vite o něm něco zásadně ji,
ného než zpočátku?

Opravdu se známe lépe, už si
spolu tykáme. Moje původní myš-

lenka, že nejde o přírodní izolát, se

stále potvrzuie. Kvůli jeho ohrom-

né biologické variabilitě, agresivitě

na zmíněné škále od nuly do sta,

mu nedokážeme dát nějakou kon-

krétní klinickou diagnózu. Je to

sice koronavirová infekce, ale s toli-
ka projevy, že se to běžně v medicí-
ně ani v biologii nevidi.,len příklad:
máme-li třeba infekci herpes, tak
víme, že se nám na rtu udělá pu-

chýř a případně další známé potíže,

obvykle pak tipujeme ,,aha, pozor,

to bude herpes". U tohoto miláčka
všakvůbec nevíme. Pacienti maií
neuvěřitelné spelft rum příznaků.

Řada států, odborniků i politiků
včetně šéfa o§Nvyz,ivá, aby se

původ viru vyšetřil. myslíte si,
že důkazy o připadné manipulaci
ieště existuiir

Já si myslím, že pro klid světa

by bylo nejlepší, aby se nepodaři-
lo zjistit, odkud to uniklo. ele bylo
by fajn, kdyby se přijala myšlenka,
že to uniltlo. Aby vědci, kteři ne-

ustále vzývají svaté fousy Charlese

Darwina, že ie to pouhá evoluce,
s tím přestali. Aby si všimli, jak se

virus biologicky chová, aby se za-

měřili na ieho genom, v němž |t
napsáno. Myslím, že isou to pře

devším ti vědci, kteří pracují s 1

dobnými mikroorganismy a obi

va|í se případných regulací. To l

samozřejmě nesmi stát, vědu b,

restrikce zbrzdily. Ale všichni t
uvědomili, že je nutné zavést p,

ventivní opatření pro budoucnr

aby státy měly infrastrukturu 1

připad úniků. x únikům geneti

modifi kovaných organismů saI

zřeimě dochází, akolát to bývai
koví přizabití mikrobi, kteří un

žít jen v lahvičce nebo inkubátr

a čistý vzduch je překvapí nato

že umřou. Takže se nestává, že

kromě SARS a MERS, které rovl

patrně spadají do kategorie úni
měli biologický dopad.

Zaznamenala jsem i expettni
zor, ženakaž|ivost viru je dá:

i geneticky a imunitně, kupř

PRÍlč BY sE uĚtl STRAšlT tltll, ŽE

NA PÍltIzlM Tu BUBE cHŘlPKA, A JEŠTĚ

cÍlt|ltl_19?! 0sÍlBilř PRtlsíM, lBY st
st0\í0 VINA PŘESTAIÍI PÍluŽívAT.
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du my, Němci a Rakušané isme
proto na tom lépe než třeba iižni
etropské národy. souhlasítel

Genetické pozadí dané popula-
ce skutečně ovlivňuje ieho reakci
na nějaké infekčni choroby. S ak-
tuálním koronavirem je to však,
myslim, trošičku jinak, spíš jsme
měli kliku jako blázen, že se k nám
v našich lidech importovaly méně
agresívní kmeny, jež dělají jen ty
zlatý oči a minimum těch brutál-
ních. ty zřejmě napadly lidi, kteří
museli být hospitalizováni. A na-
víc jsme nakažené hned na začát-
ku efektivně,,odchytali".
Jistě i vy sleduiete celosvětové
tabulky a porovnáni počtu naka-
žených, lryléčených, zemřelých.
Jsou podle vás wypovidaiici?

Ta čísla musíme brát s jistou re-
zeTvou, Nevíme, iakou metodou
byla pozitivita naměřená. Pokud

nějakými rychlotesty, tak na ně se
nedá spolehnout. Podle mě pravdu
ukazuje počet příjmů na anestezio-
logicko-resuscitačních j ednotkách
nemocnic, má-li pacient zánět plic,
který je prokazatelně covidový.
Mám doiem, že máte vůči to-
muto viíu respekt, že?

Ano, mám. Právě kvůli té jeho
škále proievu od nuly do sta. Je to
taková hračka, jež se pořád mění.
Nedá se předpovědět, |akávarian-
ta zrovna vznikne. Víte, my u nás
doma milujeme hudbu, podporu-
jeme umělce a pořádáme koncerty
vážné hudby, zrekonstruovali jsme
kvůli tomu starou stodolu. Vznik-
la pcherská hudební stodola a šest
let, měsíc co měsíc, jsme se scháze-
li, stodola byla narvána posluchači.
A já si zatím netroufnu pokračo-
vat. Nevím, zda by nepřišel někdo
601 sám bezpříznakový, rozšířil
by nechtě virus a kdosi z mých přá-
tel umřel, protože v něm zmutoval
do nebetyčných vrl,šin, Doufám, je-li
to laboratorni virus, že bude mít ale-
spoň tu slušnost jako všechny labo-
ratorní kmeny, že zaburácí a chcíp-
ne a žádné další vlny nebudou. Slovo
vlna bych ostatně vůbec nepoužíva-
la, jen poblázní lidi. Tu a tam nějaké
ohýnky nákazy budou probleskovat,
čas ukáže, zda tu virus pořád máme.
Také ho nesmi nikdo přivézt ze za-
hraničí, to ie riziko.
čili druhou vlnu na podzim,
o kteíé se mluvi, neočekáváte...

Ne, neočekávám. A vúbec ne-
vím, proč by to mělo být na pod-
zim. virus se vůbec nechová
sezónně. ro ie další z jeho charak-
teristik, jež ho vymaňují z normál-
nosti. V Číně ie teplo, někde nahoře
ve Švédsku zima a iemu je to iedno,
smetl nás napříč planetou. Proč
bychom tedy měli strašit lidi, že
na podzim tu bude chřipka, a ještě
COVID-19?I Může se to samozřejmě
stát, ale iak jsem řekla, budou to
spiš ty ohýnky, pokud do té doby
sám nechcípne, r'ezmizi. Pro nás
to bude znamenat ien to, žekdyž
přijdete s nějakými respiračními
potižemi k lékaři, poctivě vás vy-
šetří i na COVID-19, abychom vě-
děli, zda nám tu nezablikal mini
plamének. Osobně prosím, aby se
slovo vlna přestalo používat.
Vláda se chválí, že patříme v boii
proti koronaviru k neilepším. Jak
ieii opatřeni hodnotite?

Já musím stát pochválit, alespoň
co se týče epidemiologické strán-
ky věci, tu ekonomickou nechť po-
soudí jiní. Nejspíš nemohl udělat
mírnější opatření. Byl tu obrovský
tlak, co se děje v zahraničí, masová
psychóza. Na počátku byli všichni
vyděšeni. Stát to utáhl perfektně.

Podle toho, co mi prochází rulema
v laboratoři, si troufnu tvrdit, že se
situace vlirazně zlepšila, a je dob-
ře, že začínáme zase normálně žít.
Chtěla bych jen apelovat, aby - po-
kud někdo ziistí, že mu je divně nad
úroveň běžné dir.nosti - se nechal
vyšetřit. Takové to,,já to rozcho-
dím" ie stále ještě rizikové, virus tu
může ještě někde být.
čili žádné vrýhradyr

Ani ne, z mého profesního od-
borného pohledu. Karanténa
a íoušky byly užitečným opatře-
ním, třebaže v některých ohledech
až přiliš striktni. I zákaz provozu
velkých klimatizovaných nákup-
ních center, kin apod., kde dochází
k uzavřené cirkulaci vzduchu, byl
na místě, protože isou to rizikové
prostory pro přenos respiračnich
infekcí. Možná nebylo nutné zavi-
rat malé obchůdky, ale vzhledem
lc počátečnímu minimu průkaz-
ných dat asi nebyl čas zjišťovat,
,,kdo ie kdo". Snad |en chytrá ka-
ranténa, byť je to zajímavý IT ná-
pad, je na můj vkus až příliš velký
zásah do soukromí. Nejsem si jistá,
zda epidemiologická situace je tak
dramatická, abyvyžadovala až ta-
kový drobnohled nad populací, až
takový komplexní zásah do sou-
kromi a sledování aktivit lidí.
český stát, podobně iako řada
dalších, se snaži o vlastni vakci-
nu. věřite tomu národnimu plá-
nu, když víme, iak drahý ie vrfvoi
novrých léků čiprávě vakcín?

Myslím si, že vyvijet vakcínu
na tento virus je úplný nesmysl.
Tak strašně se měni, že vyvinout
jednu univerzální vakcínu není
podle mě, na rozdíl třeba od vakcí-
ny proti chřipce, možné. Ten virus
je příliš variabilní na to, aby se dal
konvenčními metodamí uchopit.
U chřipkyvidáme variabilitu rok
od roku, vakcína se musí vytvářet
vždy nová, ale neni tak dramaticky
jiná jako v roce předchozím.
Rozumím tomu spŤávně, že se
u chřipky každý rok měni ien
,rmódni styl"?

Ano, to je příhodné přirovnání.
Letos je chřipka, dejme tomu, ze-
lená, nosíme zelenou chřipku, při
ští rok půjde do khaki. K očkování
proti chřipce s barvou khaki použi
jeme kmen té zelené chřipky, kte-
rý cirkuloval minulý rok, Ale je to
stále jeden kmen chřipky| Aktuál-
ní koronavirová potvora jich už má
desítky, možná stovky, ne-li více.
Takže zprávy, iak se po celém
světě vyviieií vakcíny, isou mar-
nou naděiir zbytečné investice?

To je úplná masáž kvůli udr-
žováni lidí v napětí. Nevím, lido
a proč to dělá. Považuji to za neho-

PRtl KLID svřTA
BY BYt0 1,1EJ[EPší,

ABY sE NEPÍl]lAŘ|L0

zJ!sTlT, 0]lKUD T0

UN!KL0. ALE BYL0

BY FAJl{, KllYBY sE
pŘlJALA MyšlEilKA,
žt ro uilIKto.
rázné. v tomto připadě konvenč-
ní vakcína jako u chřipky nemůže
fungovat z principu. četla jsem,
že se vyvíjí téměř padesátka růz-
ných vakcín, ani jedna však není
spolehlivá. Aby tedy česko vyvíje-
lo svoji vakcínu... co je to za hlou-
post?! Navíc vývoj a klinické testy
vakcíny trvají dlouhé roky. Nelze
jen tak někomu cosi píchnout,
může to mít nežádoucí efekty. Ne
že tady něco uvařím za dva měsíce.
Vaše laboratoř ie částečně vete-
rinární. V březnu iste varova-
la, aby se lidé kvůli svým maz-
ličkům neplašili, že virus mezi
zviřaty a lidmi nepřeskakuie.
Ve světě se však obievily případy,
že se třeba kočky nakazily, a to
pravděpodobně od svých lidi.

Máte na mysli zřejmézptávy
o nakažení nějaké kočkovité šelmy
v newyorské zoo či kočkyv Belgii.
Mám o tom silné pochybnosti. Ne-
víme, jak je testovali. My se nyní
zabýváme i tímto problémem.
Když lt nám přicházi zvířecí paci-
ent s nějakou respirační infekcí,
tak kromě obvyklého vyšetření
vždy přidáme i vyšetření na SARS-
-CoV-2. Co děláme pro lidi, děláme
nyní i pro zvířata. Zatim s nega-
tivním výsledkem. Stále jsem pře-
svědčena, že zvířat se tenhle virus
netýká, ale situaci musime zmapo-
vat, abychom měli jistotu.
Frekventovaný vry'rok v různých
variacich ie, že se společnost
po pandemii změni...

Myslím, že se změní, Lidi se za-
čali bát lidí, protože každý člověk
múže být potenciálním zdroiem
viru. Půjdu-li s kamarádem na pivo
a on bude mít jenom ty zlatý oči, je
tu stále možnost, že to od něj chyt-
nu a za týden umřu, To mě trochu
vystraší. Pokud se nepodaří lidi
uklidnit, že virus tu už není, bu-
dou se stále bát. Ale může to mít
pozitivní efekt - víc se stmelí rodi
ny, budou konečně žít víc pro sebe.
člověk přestane mít tisic zná-
mých, ale bude mít tři přátele. Tak
by to přece asi mělo být. tr
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