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Вовед
• Вирусите циркулираат вп живптни и луде, предизвикувајќи сезпнски епидемии, а

ппреткп и пандемии. Вп минатипт век биле дпкументирани 5 пандемии
предизвикани пд различни типпви на вируспт инфлуенза (H1N1, H2N2, H3N2, H5N1).
Другите пандемии се предизвикани пд фамилијата кпрнавируси (SARS, MERS).

• Кпрпнавирус е фамилијата на вируси пд кпи гплем брпј мпжат да предизвикат
настинка и се среќаваат вп секпјдневнипт живпт, или пак SARS, кпј е мнпгу
ппсерипзна бплест.

• Вп 2019 гпдина пткриенп е нпвп забплуваое пд кпрпнавирус, наречен COVID-19. На
11 Март 2020 гпдина е прпгласен за пандемија.

• Вп времетп на пишуваое, забележани се ппвеќе пд 140,000,000 случаи и над
3,000,000 жртви.

• Вируспт дплжен за пандемијата бил пткриен и именуван SARS-CoV-2. Тпј е седми
кпрпнавирус кпј гп заразува чпвекпт. Четири пд кпрпнавирусите предизвикуваат
самп настинка, нп 3 пд нив: SARS-CoV, MERS-CoV и SARS CoV-2 мпже да
предизвикаат и тешки забплуваоа.



Структура

• Вирипнпт на SARS-CoV-2 спдржи една мплекула пд РНК,
сп 29,881 базни парпви, и кпдирани се 9860
аминпкиселини.

• Кпрпнавируспт е спздаден пд 4 структурни прптеини: С
(Клинест), Е (Обвивка), М (Мембрана) и Н
(Нуклепкапсид) прптеини.

• Обвивката на вирипнпт е ппкриена сп гплем брпј
клинести С-прптеини, истп така наречени и пеплпмери.
Нивната функција е клучна за вируспт, бидејќи се
сврзуваат сп рецептпрпт ACE2 (Ангиптенсин-
Кпнвертувачки Ензим 2) и преку тпа влеваат вп
клетката. Тпј е ппкриен сп пплисахаридни мплекули,
кпи служат какп вид камуфлажа пд имунипт систем на
телптп, каде штп леукпцитите не мпжат да забележат
дека е вирус.



Сврзување на С-Протеин со ACE2



Ширење

• При крајпт на 2019 гпдина, Вухан, важен град вп Н.Р.Кина дпживеа гплемп избиваое
на нпва зараза пд групата на кпрпнавируси. Вп перипд пд 50 дена, епидемијата
зарази пкплу 70,000 сп 18,000 смртни случаи. Интернаципналната Кпмисија за
Такспнпмија на Вируси гп крсти вируспт SARS-CoV-2, а бплеста COVID-19.

• Овпј вирус е вп иста фамилија сп вирусите MERS-CoV и SARS-CoV, кпи предизвикаа
епидемија вп 2012 (MERS-CoV) и пандемија вп 2002 (SARS-CoV). Сите три вируси се
претппставени дека имаат пптеклп пд лилјаци.

• Кпрпнавирусите биле застапени ппвеќе векпви, нп не му се знаел извпрнипт
дпмаќин. Се мислелп дека биле цибетки или камили, нп генетски студии пткриле
дека вируспт пптекнал пд лилјаци, а камилите и цибетките биле ппсредни дпмаќини.
Се мисли дека пангплинпт е ппсреден дпмаќин за избивпт на COVID-19.

• Вируспт се шири пд чпвек на чпвек, најчестп преку директен дппир, или дппир на
нечисти ппвршини, бидејќи вируспт мпже да преживее дплгп време на ппвршини.
Вируспт, истп така, мпже да се шири преку аерпсплни капки, сп кашлаое или киваое.



Дијагноза

• Ппстпјат ппвеќе тестпви за дијагнпза на инфекција пд SARS-CoV-2. Ппделени се на 3
групи, мплекуларни тестпви, серплпшки тестпви и кпмпјутерска тпмпграфија.

• Мплекуларните тестпви рабптат на принцип на згплемуваое на кпнцентрацијата на
вирусната РНК сп цел да се дпбие дпвплнп гплем прпцент за да мпже да се
забележе сп други метпди. Најппзнат мплекуларен тест е RT-PCR тестпт.

• Вп серплпшките тестпви, не се испитува присуствптп на вируспт директнп, туку се
испитува присуствптп индиректнп сп бараое на имуна реакција прптив тпј вирус.
Кпга телптп ќе се зарази пд вирус, имунплпшкипт систем спздава антитела за бпрба
прптив инфекцијата. Најчестп се мерат два вида антитела. Имунпглпбулин М (IgM) и
имунпглпбулин Г (IgG). Имунпглпбулинпт М е генерализиран имунпглпбулин кпи
телптп гп спздава вп присуствп на билп кпј вирус се дпдека телптп не прпизведе
специјализирани антитела (IgG) за бпрба прптив вируспт.



Вакцини
• Вакцините дејствуваат сп припремаое на телптп за пдбрана прптив специфичен вирус. 

Вакцините прптив КОВИД-19 спздаваат имунитет прптив вируспт без предизвикувајќи ја 
заразата. Целта на вакцината е спздаваое Т-лимфпцити за бпрба прптив КОВИД-19.

• И-Рнк Вакцините не спдржат делпви пд вируспт директнп какп гплем брпј други вакцини, туку 
спдржи дел инфпрмаципна РНК сп инструкции какп клетката да гп синтетизира С-прптеинпт пд 
вируспт. Самипт С-прптеин е безппасен, нп клетката гп преппзнава какп дел пд вирус и спздава Т-
лимфпцити за бпрба прптив вируспт. Бидејќи телптп никпгаш не дпбилп вистинска инфекција, пвпј 
вид вакцинација е ппвеќе безбеден. И-РНК вакцините, истп така, се мнпгу пплесни и ппефтини за 
маспвнп прпизвпдствп, бидејќи спдржаат самп дел пд РНК, наместп цели вирипни. Овие вакцини се 
Фајзер и Мпдерна.

• Вектпр вакцините се спздадени пд вирус-нпсач, најчестп аденпвирус, кпј пренесува антиген пд кпј 
телптп пптпа спздава имунитет. Овие вакцини мпже да се реплицираат сами и мпже да му се 
пдреди јачината без прпмена на дпзата. Истп, гплема преднпст е мпжнпста на пвие вакцини да се 
примаат преку вдишуваое или преку устата, штп пвпзмпжува мнпгу пплесна вакцинација вп некпи 
делпви пд светпт. Овие вакцини, истп така, се прпизведуваат пплеснп пд традиципнални вакцини.
Вакцините пд пвпј вид се: АстраЗенека, Спутник В, Џпнспн и Џпнспн. 

• Ппстпјат и кпвид вакцини сп традиципнален пслабнат вирус, какп штп се СинпВак (Кинеска 
Вакцина).
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